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Patru decenii ale devenirii noastre
S.S.H. VULCAN

la nivelul

în iulie 1969, în orașul bricam un singur tip de 
Vulcan a hiat ființă fabri- stîlp, de jistem agregat hi- 
ca de stîlpi hidraulici. Era ’ ” "
o unitate modestă, cu un 
efectiv de 40 de oameni și 
o producție de 500 de stîlpi 
hidraulici pe lună, înfiin
țată pentru a înfăptui, cu 
eforturi proprii, pe plan
local, programul de mo
dernizare și mecanizare a 
lucrărilor miniere.

Amintindu-și de primii 
pași făcuți atunci, în vara 
anului 1969, fostul ucenic, 
Gheorghe Citică Drjcu, ac
tualmente maistru cu înal
tă calificare, secretarul co
mitetului de partid al 
S.S.H., ne-a relatat despre 
greutățile începutului, des
pre bucuriile primelor iz- 

i. J--X o
licență "din import și fa-

lectivul nostru a preluat 
confecționarea armăturilor 
TH, a plasei metalice pen
tru bandaj în abataje și 
țevilor flanșate, lucrări de 
galvanizare și vulcaniza
re, activitatea de montaj 
pompe și de confecționarea 
tuburilor pentru aeraj. De 
la o producție valorică de 
169 000 lei cît realizam a-

bîrizi. „Lucram după

draulic. De fapt, activitatea 
muncitorilor secției se re
ducea la asamblarea unor 
repere care veneau din 
străinătate. în prezent pro
ducem circa 2000 de stîlpi 
hidraulici pe lună, fără nici 
o piesă din import. Produ
sul este în întregime asi
milat. în plus, circa 50 la nual după înființarea sec- 
sută din întreaga cantitate 
de stîlpi hidraulici este 
realizată din materiale re
cuperate și recondiționate". 
Trebuie să mai precizăm 
însă — după cum a ținut 
să sublinieze tovarășul 
Mihai Gudasz, șeful S.S.H.
— că în prezent în cadrul 
secției producția s-a di
versificat considerabil. „Pe 
lingă stîlpi hidraulici, co-

ției, în prezent am ajuns la 
o producție de 337,2 mi
lioane lei“. Dar semni
ficații mai profunde se 
identifică, dincolo de lim
bajul cifrelor în transfor
mările petrecute pe calea

Viorel STRAUȚ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a plecat la Moscova 

pentru a participa la lucrările 
Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

tin, Ion Dincă, Ludovic Fa-1 
zekaș, Alexandrina Găinu- I 
șe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Ol- 
teanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru PopeScu, Gheor
ghe Rădulescu, Ștefan An
drei, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan„ Su- 
zana Gâdea, Ana Murcșan, 
Elena Nae, Ion Radu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Sil- v 
viu Curticeanu, Constantin ' 
Radu, Gheorghe Stoica, 
Nicu Ceaușescu, precum și 
de loan Avram și Ion M. 
Nicolae, viceprim-miniștrî 
ai guvernului.

Au
... _ . E. M.

Ceaușescu. de tovarășii Io- 'dorul 
sif Banr, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae

★
• La sosirea pe 
Vnukovo, unde 
rate drapelele de stat ale 
României și Uniunii Sovie
tice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat de V. I. Vorotnikov, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ' pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.SJI., N. I. 
Rîjkov. secretar al C.C. al

Tovarășul Nicolae al Comitetului Politic Exe- 
Ceaușescu, secretar gene- cutiv, secretar al C.C. al
ral al Partidului Comunist P.C.R., Ion Stoian, mem- 
Român, președintele Repu- bru supleant al Comitetu- 
blicii Socialiste România, —
a plecat luni, după-amiază 
Ia Moscova, pentru a parti
cipa la lucrările Consfă
tuirii economice la nivel î- 
nalt a țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este în
soțit de tovarășii Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru

lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., loan 
Totu, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Bîrlea, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat al Planifi
cării, de consilieri și ex- 
perți.

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena

Constan
rești, 
sadei.

fost de față 
Tiajelnikov, ambasa- 
U.R.S.S. la Bucu- 
și meftnbri ai amba-

(Continuare în pag- a 2-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a sosit luni după-amiază, la 
Moscova, pentru a partici
pa la lucrările Consfătuirii 
economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale Consi
liului de Ajutor Economic 
Reciproc.
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aeroportul 
erau arbo-

P.C.U.S., N. V. Talîzin. 
membru al C.C. al P.C.U5, 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al .< 
U.R.S.S., G. A. Kiseliov 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., de alte 
persoane oficiale sovietice.

Erau prezenți ambasado
rul României în Uniunea,,! 
Sovietică, Traian Dudaș, și 
membri ai ambasadei.

Luna manifestărilor politîco-ideologice.

cultural-educative și sportive

„Lauda omului muncii 
și creației sale11

Rezultatele primei decade impun
Mai multă răspundere și fermitate 

pentru îndeplinirea prevederilor de plan
• Cinci întreprinderi miniere — PA- 

tOȘENI, LIVEZENI, LONEA, uricani 
și PETRILA — au extras împreună peste 
prevederile de plan ale primei decade a- 
proape 9400 tone de

încheierea primei 
de a lunii iunie a 
tuit pentru colectivele în
treprinderilor miniere a- 
mintite prilejul unei satis
facții firești, datorate rea
lizărilor înregistrate, rea

lizări mult superioare pre
vederilor de plan stabilite 
pentru această perioadă.

ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA PAROȘENI, con
tinuă să se mențină pe pri
mul Ioc în întrecere prin 
producția extrasă supli
mentar, fiind un exemplu 
în ceea ce privește cons-

cărbune
deca- 

consti-

e Cea mai mare producție extrasă su
plimentar o înregistrează minerii de la 
Paroșeni — 4187 tone de cărbune
♦ Colectivele miniere cu cele mai cons

tante realizări: Paroșeni șl Lonea.
tanța realizărilor și ritmi
citatea depășirilor. Aceleași sarcinile de plan nu au fost 
caracteristici ale activită- 
ții desfășurate le întîlnim Celelalte întreprinderi — 
si la întreprinderile minie
re LONEA si LIVEZENI.

MINA DÎLJA, deși în 
mai mult de jumătate din 
zilele primei decade a lumi 
iunie și-a realizat și de
pășit prevederile de plan, 
totuși nu a reușit să înche
ie decada cu un bilanț po
zitiv la producția de căr
bune extras. O altă mină 
care a mai avut cîteva „scli
piri" în această decadă este

VULCANUL, dar nici aici

realizate.
ANINOASA, LUPENI, BAR- 
BATENI și EXPLOATA
REA DE CARIERE ClM 
PU LUI NEAG — în nici 
una din zilele lucrătoare 
ale decadei .1 nu și-au înde
plinit prevederile de plan, 
complăcîndu-se într-o si
tuație care pe z?"ce trece

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

mentală de mărfuri. De
asemenea, lucrătorii de la ,
I.C.S. Mixtă Vulcan și
C.L.F. au asigurat o a-
bundență de produse aii-i 
mentare, răcoritoare, bere, 
legume și fructe. 1

La „iarbă verde", a i 
Xll-a ediție a „Nedeii vul- 
eănene" a oferit o plăcută 
și reconfortabilă întîlni-1 
re cu interpreți de valoare ' 
ai diverselor genuri ar-' 
tistice, sărbătoriții zilei fi-1 
indînsă considerați proas-< 
peții laureați ai ediției 
inaugurale a f estivala-1 
lui-concurs „Flori dei 
cîntec românesc".

— Mă bucură nespus de 1

Duminică, deși timpul 
nu s-a arătat generos, 
Vulcanul a îmbrăcat stra
ie ‘de sărbătoare; peste 
600 de artiști amatori din 
Vale, de la Simeria, Că- 
lan, Hațeg, cei din for
mațiile artistice gorjene 
din Novaci și Rovinari au 
oferit iubitorilor de fru
mos, în cadrul festivități
lor de încheiere a „Nedeii 
vulcănene", o strălucitoa
re trecere în revistă a 
portului, obiceiurilor și 
cîntecului popular. Para
da folclorică și spectaco
lele susținute pe scenele 
de la „Brazi" (în pauzele 
„reprizelor" de ploaie) au 
pus în valoare mirificul mult premiul I, ni se des-t 
și bogăția, spirituală a tăinuia Ioana Bălana, e-; 
oamenilor muncii, in ca
litate de creatori și be
neficiari ai actului artis
tic. Punctul de agrement 
„Brazi", tradiționalul loc 
de întîlnire al vulcăneni- 
lor, a găzduit totodată 
Tirgul cooperației mește
șugărești, cooperative din 
municipiul și județul nos
tru, din Gorj, oferind o 
mare diversitate sorti-

'■
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SITUATA 
realizărilor 
(IN PROCENTE)

I.M. Paroșeni 118,3
I.M. Livezeni 109,2
I.M. Lonea 106,9
I.M. Uricani 104,6
I.M. Petrila 102,1
I.M. Vulcan 96,8
I.M. Dîlja 95,8
I.M. Lupeni 89.9
I.M. Bărbăteni «3,6
I.M. Aninoasa 78,9
Exploatarea de
cariere
Cîmpu lui Neag 38,0
C.M.V.J. 93,9

lectrician la I.M. Rovi- 
nari. Faptul că primul 
meu mare premiu a dost 
obținut in Valea Jiului 
are o semnificație aparte 
pentru mirte, fiindcă mun
cesc intr-o întreprindere 
minieră din Gorj.

Ion VULPE

Clasamentul hărniciei minerești
la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și brigăzilor la sfîrșitul decadei I a lunii iunie, 

■■ ■■'. . arătă astfel ;

I. M. Paroșeni
Sectorul 1 — plus 2595

— Gavrilă Mesaroș — plus 
meră (—b lucrări de pregătiri — __
lucrări de investiții — Alexandru Laszlo.

tone ; abataje frontale 
1214 tone ; abataje ca- 

Vasile Cojocarii .

gătiri — Traian Botar; lucrări de investiții — Mihai 
Anton. ,

I. M. Livezeni
Sectoul III — plus 1293 tone : abataje frontale 

—• Cristea Valache — plus 500 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Ciobanii; lu
crări de investiții — Mircea Secrieru.

1. M. Lonea
Sectorul IV — plus 2418 tone ; abataje frontale

— Grigore Mîndruț — plus 840 tone; abataje cameră
— Gheorghe Rusu — plus 181 tone; lucrări de pre-

I. M. Uricani
Sectorul II — plus 771 tone : abataje frontale

— Petru Mandriș —plus 300 tone ; abataje camera
— Traian Pop — plus 275 tone ; lucrări de pregătiri 
(—-); lucrări de investiții — Gheorghe Nistor.

I. M. Petrila
Sectorul IV?— plus 1495 tone ; abataje frontale 

—• Ștefan Alba — plus 1100 tone .; abataje cameră —- 
lacob Baltag — plus 60 de tone ; lucrări de pregătiri 
— Francisc Kovacs ; lucrări de investiții — Francisc 
Barabaș.

(Continuare în pag. a 2-a)
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economice
(Urmare din pag. I)

Semnificațiile ascendenței unui colectiv 
Ia nivelul de unitate model

ăe fac intense pregătiri, 
în organizațiile de partid, 
pentru buna desfășurare 
a discuțiilor recapitula
tive prilejuite de închide
rea ciclului celor 4 ani 
'de studiu din cadrul în- 
vățămîntului politico-ideo
logic. Momentul are o im
portanță deosebită, în- 
trucît, el va încununa ro
dul unei îndelungate ac- 
tivități pe parcursul că
reia cursanții. cu spriji
nul propagandiștilor, au 
susținut dezbateri pe o 
tematică vastă, în strînsă

lor Conferinței Naționale Pentru creșterea eficîen- 
din decembrie 1982, 
sarcinilor și 
reieșite din 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostite 
Consfătuirea de Ia 
galia, la plenarele 
al P.C.R. și cu alte 
juri. Prin prisma acestor 
hotărîri și orientări prin
cipiale ale politicii parti
dului și statului se va a-
wuhiiihiiiiuiimiuiihhi

DISCUȚII
legătură cu problematica RECAPITULATIVE 
și sarcinile colectivelor de 
muncă.

— Pentru reușita de
plină a discuțiilor reca- . 
pitulative, la mina Petri
la am organizat, timp 
de două zile, o minuțioa
să pregătire a propagan
diștilor, ne-a relatat to
varășul Tiberiu Svobo
da, secretar adjunct al 
comitetului de partid pe 
întreprindere. Astfel, 
prin punctul de 
informare și documenta
re vom asigura 
toate organizațiile 
partid materialul 
grafic și planșele necesa
re. Tot Ia punctul de in
formare și documentare 
vom organiza consultații 
pe marginea celor două 
teme care vor fi puse în 
dezbaterea cursanților.

în cadrul discuțiilor re
capitulative, ni s-a relatat 
în continuare, se va pu
ne accent pe cunoașterea 
hotărârilor adoptate de 
conducerea partidului, in 
mod deosebit a hotărîri -

- -

pentru 
de 

biblio-

maiștri, conducători ai 
formațiilor de lucru, oa
meni Cu înaltă calificare 
profesională și cu o conști
ință înaintată. Mulți din
tre ei muncesc în secție 
cot la cot cu soțiile sau cu 
copiii. „Din întregul: efec
tiv — ne-a spus tovarășul 

ad
junct cu probleme organi
zatorice al comitetului de 
partid, circa 20 la- sută sînt 
soț și soție, 40 la sută sînt 
femei, iar peste 60 la sută 
sînt tineri sub 30 de ani.

Aici au crescut și s-au for
mat ca meseriași și sînt 
oameni de nădejde.

în anul sărbătoresc al ce
lei de a 40-a aniversări a 
Eliberării patriei, colecti
vul S.S.H. se mîndrește cu 
faptul că este declarat 
colectiv m o del pe 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
fruntaș în întrecere pe a- 
nul 1983, iar pe primele 
cinci luni din acest an, are 
o producție suplimentară 
de peste 2500 stilpi 
draulici.

formării oamenilor. Vor
bind de bmul nou, contem
poranul nostru, întîlnim e- 
dificatoare exemple și la 
S.S.H. Ion Ioana, loan 
Zburlea, Carol Simonis, 
Constantin Șerban, Cons
tanța Marcu, loan Cenușe, loan Ioana, secretar 
Maria Kovacs, loan Jina, 
Francisc Soo, Emil Buciu, 
Petru Pintea, Dumitru Cio- 
vîrnaehe și atîția alții care 
au început atunci, în ’69, 
activitatea ca meseriași și 
ucenici, în prezent

a ței practice a discuțiilor
indicațiilor recapitulative acestea vor
cuvîntările fi ancorate — ca și cursu

rile de pînă acum — în 
realitățile vii ale organi
zațiilor de partid, în preo
cupările și viața colective
lor de muncă.

O activitate consimt 
bună s-a desfășurat, Ja 
mina Petrila, în cadrul 
dezbaterilor conduse de 
propagandiști cum sînt 
Gheorghe Domnișorii, Va
leria Marcu, Ilarie Bora, 
Ion Florea, Emil Florea, 
loan Lapșansehi, loan O 
nofrei, Bujor Bogdan, 
Marcel Tolomei și alții 
care au știut să antrene 
ze mulți curși iți la dez
bateri.

— In organizații noas
tră de bază, ne-a spus 
Ioan Arghire, secretarul 
b.o.b. de la V B, datorită 
strădaniei propagandist»? 
luj avem mulți cursanți 
care participă în mod 
frecvent la dezbateri. In
tre ei nu se află doar 
maiștri sau șefi de briga- * 
dă, cum sînt Alexandru 
Florea, Constantin Cosma, 
Ion C. Radu, Alexandru 
Iacob ci și mineri sau 
muncitori, cum sînt Iosif 
Molnar, Virgil Vîrvorea- 

Buțurcă, 
Ion 
Pi

și

la 
Man- 
0.6. 

prile-

vea în atenție modul în 
care cursanții au desprins 
sensul politic și motivați
ile economico-sociale ale 
hotărîrilor de partid, cum 
acționează pentru înfăp 
tuirea lor în practică, 
dînd viață prevederilor 
înscrise în Programul 
partidului. în acest 
context, discuțiile se vor 
axă, îh spiritul hotărîri
lor de partid, pe proble
me de organizare supe
rioară a producției și a 
muncii, aplicarea ' meca
nismului economico-fi- 
nanciar, a acordului glo
bal, autoeonducerii și au- 
togestiunii, stimularea spi
ritului de economisire. Se 
va asigura îmbinarea dis
cuțiilor de problematică 
economică cu cea-de 
doua temă pusă în 
baterea cursanților
cuprinde sarcinile din do
meniul educației comunis
te, în spirit revoluționar, 
a membrilor de partid.

a 
dez- 
eare

Ferestre

ce întreabă copiii ?

' - J
«It

r tiți

nu, Grigore 
Gheorghe Diaconu, 
Medveșchi, Nicolae 
roșea. Vaier Zoltan 
alții, care au dovedit per
manent un interes major 
pentru cunoașterea liotă- 
rîrilor de partid și de 
stat, pentru aplicarea lor 
în viață.

Ion MUSTAȚĂ
: ___________ /

Linia de strunguri pa
ralele din cadrul secției 
prelucrări mecanice de 
la S.S.H, Vulcan, unde 
se realizează țea inai 
mare .parte a subansam- 
blelor stîlpilor hidrau
lici fabricați aici.
I’oto : Șt. NEMECSEK

Mai multă răspundere și fermitate
(Urmare din pag. 1)

devine tot mai îngrijoră
toare pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor lunare 
de plan. Ceea ce este mai 
neplăcut, două dintre în
treprinderile cu restanțe 
îngrijorătoare sînt unele 
dintre cele mai importante 
furnizoare de cărbune pen
tru cocs din Valea Jiului pentru că în ceea ce 
și din țară, minele LUPENI 
și' BA RB A TEM — și . a- 
ceasta în condițiile. în care 
în mod deosebit, mina Lu-i 
peni, este lina dintre cele

mai mecanizate întreprin
deri d> bazinul nostru 
carbonifer. Minusul de 7200 
de tone, acumulat de mina 
Lupeni pune sub semnul 
întrebării activitatea orga
nizatorică și receptivitatea 
de care trebuiau să dea 
dovadă conducătorii între
prinderii față de realizări
le formațiilor de lucru, 

pri
vește folosirea complexe
lor mecanizate, în general, . 
nu se ridică probleme- deo- din luna iunie, și prin 
sebite. Dar cum producția mare 
minei nu este .2 planificată cient pentru redresarea si-

doar pe complexe mecani
zate...

întreprinderile miniere 
Aninoasa și Bărbăteni, ca 
dealtfel și Exploatarea . de 
cariere Cîmpu luî Neag se 
mențin la aceeași cotă scă
zută a nerealizărilor astfel 
îneît minusurile înregis
trate și în această decadă 
nu mai constituie o sur
priză.

Este adevărat, nu a tre
cut decît o singură decadă 

ui'-, 
ar mai fi timp snfi-

tuației existente la min >le 
cu sarcinile de plan nere i- 
lizate", dar trebuie lăsate 
doar pentru ultima parte a 
lunii ?
' Ne apropiem' cu pași re
pezi de marile evenimente 
politice ale anului — a 40-a 
aniversare a Eliberării pa
triei și Congresul al XIH-lea 
al partidului — iar colecti
vele miniere ale Văii Jiu
lui trebuie șă le întimpine 
cu realizări de prestigiu. 
Este o îndatorire cu pro
fund caracter patriotic,- de 

' răspundere muncitorească.

j
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CLASAMENTUL HĂRNICIEI
(Urmare dih pag. I)

I. M. Vulcan
Sectorul VII — plus 463 tone ; abataje frontale

— Gheorghe Buhuțăn — plus 270 tone ; abataje ca
meră — Traian Borșa — plus 458 tone ; lucrări de 
pregătiri (—); lucrări de investiții — Constantin Niță.

I. M. Dîl ja
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje came

ră — Nicolae Tonta — plus 270 tone ; lucrări de 
pregătiri — loan Căploin; lucrări de investiții — 
Alexandru I.evay.

I. M. Lupeni
Sectorul III — plus 904 tone; abataje frontale

— loan Kacso — plus 1020 tone ; abataje cameră — 
’ Neculăi Chiroșca — plus 95 tone ; lucrări de pregă-

MINEREȘTI
Cășuneanu; lucrări de investiții — Dio-

Bărbăteni
IA — plus 074 tone ;

— plus 474 tone ;
de pregătiri — Pompei 
<.— )■

abataje frontale 
abataje cameră 
Tomolea; lucrări

I
i

I
I

4i

Copiii întreabă mereu; bilitate: copilul nu ac- 
în lumea lor, realul și ceptă convenția și tabu- 
fantasticul conviețuiesc urile, el îi pretinde lumii 
în bună înțelegere și se să se dezvăluie. Așa că 
întrepătrund într-o fi- acel candid și continuu 
rească și candidă comu- de ce ? al vîrstei de în- 
niuno, alcătuind o pădu- ceput, curiozitatea isco- 
re de miracole, revelații ditoare în fața pădurii de 
și taine ce - se . cer dezle- miracole spre care copilul 
gate pas cu pas și clipă ....
de clipă, ei vor să afle

. numele lucrurilor și mis-
■ terioasele legături dintre 
ele, pentru ca astfel să 
poată înainta, prin acea 
pădure de miracole care 
se dovedește a fi 
viața. Orice copil 
redescoperitor al

întrebările se 
cu repeziciune și 
deseori în imposibilitate 
de a răspunde, pentru că, 
în ciuda naivității lor, ele 
țintesc spre esențe, sînt. 
de multe ori, chiar între
bările fundamentale pe 
care omul și le-a pus în 
decursul mileniilor, la 
care a răspuns ori se stră- întrebările copiilor, . 
duiește încă să răspundă, reni naive șau^ fără sens, 
Un binecunoscut aforism au în 
spune că. filozofia este 
știința, care încearcă să 
răspundă la întrebările 
pe care și le pun copiii, 
și e, în această subtil-iro- 
nică afirmație, un adevăr 
de o generoasă; penetra

însăși 
e un 

lumii.
succed 

ne. pun

privește cu ochi larg des
chiși este, în fond, esența 
ingenuă a întrebărilor pe 
care ființa, umană le ă- 
dresează lumii pentru a 
o descoperi, ^a o cunoaște 
și a o‘ sțăpîni. A înțelege 
înseamnă a stăpîni, spu
ne un alt dicton. Nu poți 

" stăpîni pe deplin decît 
ceea ce cunoști ; numai 
cunosctnd esența și me
canismul unui fenomen 
potrivnic, îl poți îndepăr
ta sau transforma în bi- 

1 ne, numai pătrunzînd în 
profunzimile binelui și ale 
frumosului, te poți bucu
ra de ele pe deplin. Iar

apa-

-

au în realitate un scop 
fascinant: fără (încă) a fi 
conștienți de aceasta, dar 
trăind-o ca pe un dat al 
existenței lor, copiii îrir 
treabă pentru că ei . se 
pregătesc să ia în sțăpfe 
nire lumea I

C. RADULESCU

Contractări șl achiziții peste plan

tiri — loan 
nisie Zoia. i

I.
Sectorul

— loan Mărcuș
lucrări

de investiții

I. M. Aninoasa
Sectorul

— Pavel Dediu — plus 380 tone
III — plus 194 tone ; abataje, frontale

____ _____ _ .._.222 i abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri (—lucrări de investiții — 
Alexandru Gaboș. *

Exploatarea de cariere
Cîmpu lui Neag

derea executării lucrări
lor de dotare și organizăm 
activității de aproviziona- 
re-desfacere. (I.M.)

De la Consiliul popular 
municipal aflăm că, în 
spiritul măsurilor privind 
autogospodărirea și auto- 
aprovizionareâ îft profil 
teritorial, se obțin rezulta
te foarte bune în activita
tea de contractări și achi
ziții.

Spre exemplu, la carne 
de bovine,' sarcinile de 
plan pe 5 luni au fost de
pășite cu 49 la șută, ceea

ce reprezintă livrarea 
fondul centralizat al 
tului a unei cantități

la 
sta- 
su- 

plimentare de carne de a- 
proape 100 tone. De ase
menea, s-au livrat, în plus, 
peste 9 tone de carne de 
ovine. La lapte de oaie 
s-au achiziționat și’ livrat 
o cantitate suplimentara de 
408 hl, reprezehtînd o de
pășire de 87 la sută, (M.B.)

I CONSTRUCTORII
Vulcan acționează în ritm

I susținut pe șantierul halei 
ăgroalimentare în vederea

I terminării lucrărilor la a-
” cest important obiectiv ca
re va contribui la dezvol- 

! tarea bazei materiale a
comerțului. Angajamentul 
asiimat de constructori pre- 

I vede ca începînd din luna 
| iulie obiectivul să fie pre-
I dat beneficiarului în ve- sau nu suficiente este

problemă care merită a- 
-bordată cu toată seriozita
tea. De astă dată însă, am 
dorit doar să sesizăm o 
altă fațetă a acestei pro
bleme: multe instalații de 

leagăne, topogane
etc. — din cartierele noas
tre sînt defecte, adică ne
întreținute, deci neutiliza
bile de către cei mici. Un 
exemplu: chiar instalația

riei și rotiseriei. Prin a- 
ceastă soluție, bine venită, 
rotiseriei i se !......*
aprovizionare 
la bucătăria
lui „Jiul" aflată acum în 
aceeași clădire, iar cofetă
ria dispune de un local 
mai spațios, luminos ți 
vad comercial. (Ț.R.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

foloși, e clar. Dar proble- FILIALA B.T.T. Petro
șani face înscrieri pentru 
o excursie în R.P. Bulga
ră. Excursia, de 3 zile, res
pectiv, între 8—10 august 
a.c., se va face cu autocarul, 
Itinerar : Giurgiu — Ruse 
— Sofia — Velico — Tîr- 
novb.

ma e : cine le repară ?

♦
asigura o 
ritmică de 
restaurantu-

A REAPĂRUT „SEMA
FORUL", adică prima edi
ție a gazetei de stradă a 
Miliției municipale, 
amenajată pe strada 
Bălcescu, chiar în fața

♦
SEZONUL ESTIVAL in- joacă 

tră tot mai mult în dreptu
rile sale. Și tot mai mult, 
terenurile de joacă, mai a- 
les instalațiile aflate în 
dotarea acestora, sînt soli
citate de cei mai mici ce-

Că din curtea grădiniței din Jn’cul- șl restaurantul „Jiul1 __
spațiile și instalațiile sînt cartierul Carpați. Că sînt pg" au stîrnit un deosebit in- luat măsura de a schimba
tățeni ai cartierelor.

re-
N.

__ _______________ se
diului. Din primele ore du
pă apariție, materialele ex
puse în cadrul 
„în atenția opiniei _ publi
ce", „Litera legii".

♦
PENTRU O MAI bună 

rubricilor aprovizionare și servire a 
consumatorilor, I.C.S.M.I. 

.“ au

o defecte, și copiii nu ie pot teres în rîndul populației. între ele, localurile cofetă-
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Festivalul coral „Partidul, Ceaușescu, România" „Laudă omului muncii

Scena Casei de cultu
ra din Petroșani a 
cunoscut, , duminică 

•dimineața, animația mari
lor momente muzicale, in
tr-un concert coral de bu
nă calitate, la care și-au a- 
dus contribuția cele mai 
bune formații corale de e- 
levi- și de amatori din Va- 
lea Jiului. Am avut bucu
ria să ascultăm piese româ
nești clasice și contempo
rane, > lucrări ce au permis 
punerea in valoare a cali
tăților muzicale ale fiecă- 
ret formații. In sală s-a 
dflat 0 delegație a Uniunii 
compozitorilor și muzico
logilor, condusă de prof, u- 
nip.-Nicolae Călinoiu, pre
ședinte al uniunii, rector 
l! COS • „ i f i < > -
zică „Ciprian J 
din București. Din delega
ție fa< r ' t corn • o<ilor i 
Lăurențiu Profeta, Marin 
Constantin, Radu Paladi, 
Ion Chioreanu, Theodor 
Bratu, Carmen Petra—Bas- 
sacopol. Ion Cristinoiu, 
Sanda Bobeșcu și . Ovicliu 
Cucui cadre didactice uhi- 
t ers tar’ S lat ar a Opa 
- t». ritic n uzic*' ii’ia a 
Preutu — ziaristă.

n fața celor prezenți 
au evoluat cu succes 
corul de șoimi ai pa

triei de la Școala generală 
nr. 1 Petroșani, corul fe
minin de cameră al sindi
catului invățămînt Petri- 
la, corul de cameră al Li
ceului de matemat ică-ji~i- 
că, corul feminin al șindi- 
eatului invățămînt Retro- : 
șani, corul sindicatului în- 

corul
; a-

din 

/

I

vățămînt Uricani, 
bărbătesc „Freamătul 
dineului" al minerilor 
Pctrila, corul „Armonii ti-

nere" al I.U.M. Petroșani, 
grupul doral cameral ,fAr
monia* al Casei de cultură 
din Petroșani, grupul coral 
pionieresc al Școlii genera
le nr. 6 Petrila. Se cuvine 
să amintim și numele diri
jorilor, prof. Horațiu Ale-, 
xandrescu, prof. Szekely 
Arpad, prof. Adrian Schwei
tzer, prof. E. Bejan și prof. 
Gabriela Cristescu.

In încheierea • manifes
tării, profesorul universi-. 
tar Nicolae Călinoiu g vor
bit tuturor celor prezenți 
despre importanța muzicii 
corale în viața culturală, 
arătînd că această „întîlni- 
re corală s-a transformat 
într-un valoros schimb de 
e ■'p'-’i'i. nț.i pe probleme de

i»\

Corul „Madrigal" pe scena Teatrului de stat
: Duminică seară,. lumini
le din parcul Teatrului 
„Valea Jiului" străluceau 
parcă altfel, mai cald,- mai 
omenesc. Salutau parcă i- 
negalabila ihăiestrie a co
rului „Madrigal" al Con
servatorului de muzică „Ci- 
priăn Porumbescu" din 
București, condus de prof, 
univ. Marin Constantin, Ar
tist emerit, al cărui con
cert a constituit pentru 
toți cei prezenți un mo
ment do aleasă simțire ro
mă ească. Alături de ma- 
drigaliști au fost prezente 
două tinere speranțe ale 
artei noastre interpretati
ve instrumentale — Gabriel 
Croitoru — vioară — stu
dent în anul I și Emil O- 
preă — percuție — student 
în anul II, acompaniat! de 
asist, univ. Ovidiu Cucu.

Corul „Madrigal" ne-a 

repertoriu, interpretare, de 
tehnică a clntecului și di
rijatului coraf". Pe margi
nea celor audiate au luat 
cuvintul Lăurențiu Profe- 

, ta, R'aclu PdladîȘ Theodor
Bratu, care au făcut apre
cieri asupra nivelului for
mațiilor.

orul de cameră „Ma- 
ț drigal* al Conservd- 

torului de muzică 
„Ciprîan PbrumbescU" 
București dirijat de prof, 
univ. Marin Constantin, 
artist emerit, a prezentat 
trei lucrări corale, adevă- 

■ rate nestemate ale cintecu- 
lui: „Suita 
în aranjamentul lui 
Mihail Goia,
!'• ap t ț ’ie Fra -

ardelenească".
Dan 

„Floricica",

purtat-țgȚi într-o lume ' â 
sunelultfi cu totul deosebi
tă. Puritatea, finețea emi
siei sonore, echilibrul per
fect al formației, capaci
tatea de a trece de la un 
stil la altul ne fac să vor
bim de un adevărat ‘ „pa-
tiiiiiMi/MiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiin

BUCURIA CINTECULUI, CINTECUL BUCURIEI 
uiHiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiitiiiiiiin
tent Madrigal" în cîntecul 
coral românesc și Univer
sal. Incantațiile 
transformarea 
spațiu al sălii în 
sonor (piesa „Ritual pentru 
setea pămîntului") de Ma
rian Marbe, s-au alăturat 
fericit altor piese inspirate 
din folclorul românesc : 
„Floricica" de Francisc 11 u- 
bic, minunat „imn" al 

străbune, 
întregului 

spațiu

mu-

risc Hubie, intrată de mult 
in repertoriul clasic româ
nesc, precum și „Fluierase și 
buciume", lucrare de 
zică contemporană, a 
gretatului compozitor 
hai Moldovan.

„întâlnirea corală" de pe 
scena Casei de cultură s-d 
dovedit a fi deosebit de u- 
tilă sub aspect metodologic 
muzical, constitnindu-se 
într-o trecere în re
vistă a formațiilor, acum, 
în etapa de masă a celei de 
a V-a ediții a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei", precum și un bine
venit prilej pentru un va
loros schimb de experien
ță între compozitori, diri
jorii interpreți și ~ public.'

„Madrigalului", „Chindia" 
de Alexandru Pașcanu și 
„Cîntec și joc" de Radu 
Paladi. Cînteceie patrioti
ce prezentate „Măreț, pre
cum Carpații" de Marin 
Constantin și „Te iubim din 
suflet dulce Românie" de

Ion Vintilă, constituie punc
te de referință pentru în
tregul repertoriu coral al 
acestui gen. în program au 
fost incluse și două lucrări 
din repertoriul universal 
„Mattona mia carra" de 
Orlando din Lasso și „Păs
trăvul", lucrare cu caracter 
mai aparte, de divertisment. 
Minunatul concert al co
rului „Madrigal" și al tine-

și cieației sale“
(Urmare din pag. 1)

alese la adre- 
din 

sdr- 
ăvut și, vțl- 
Gib, voce 

Concursului 
ai

Gînduri 
sa oamenilor muncii 
Valea cărbunelui, a 
bătorilor lor au 
ceanca Mariana 
de „argint" a 
și alți mesageri 
lui și dansului, 
context subliniind 
de care se bucură 
de manifestări ale 
ționalei luni „Laudă 
lui muncii și creației 
prin fața publicului

cîntecu- 
In acest 

atenția 
suita 

tradi- 
omu- 
sale“ 

S-au
perindat soliștii olteni Nicu

’’ rilor soliști instrumentiști, 
iată, așadar, evenimentul 
cel mai important al vieții 
muzicale al Văii Jiului în 
acest an. Deosebita pre
zență artistică a fost răs
plătită prin vii aplauze de 
toți cei prezenți, acestea 
fiind un semn al dragostei 

noastre 
ai 

în-

corul 
al 

Valea 
con-

și recunoștinței 
pen , u minunății soli 
muzicii românești in 
treaga lume.

Ieri, la Lupeni, 
„Madrigal" a susținut 
doilea spectacol în 
Jiului, iar astă-seară 
certul său figurează pe afi
șul clubului sindicatelor 
din Vulcan.

Mesagerii artei corale ro
mânești au fost, ieri, oas
peții aleși ai rwinerilor din 
Uricani și Lupeni.

Horațiu ALEXANDRESCU 

cu 
satul 

din

k

.In ea, Aurel Dolănescu, 
Elena Cățan, laureați ai 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", ai altor 
competiții artistice presti
gioase. Din cunoscutul an
samblu „Nedeia" al păsto
rilor din Novaci au cîntat 
și du îneîntat spectatorii 
fluierașul Gheorghe Chi- 
vulescu și solista vocală 
Dorina Smeu. Spațiul nu 
ne îngăduie să ainintim 
prea multe nume, în schimb 
relevăm un exemplu 
titlu de simbol. Din 
Paroșeni f86 de case
cătunul Drăghicioni) au ve
nit 52 de artiști amatori, 
Ionel Dănescu, miner la 
I.M. Paroșeni, a venit îm
preună cu soția, doi băieți 
și fata; tot astfel fluierașii 
din Jieț, conduși de mine
rul Cornel Dobre de Ta 
I.M. Lonea, și mulți alții. 
Mineri, preparatori, cons
tructori, țărani cu gospodă
rii individuale etc., dar în 
același timp și autentici 
păstrători și înnoitori ai 
zestrei noastre folclorice. 
Voia bună, cîntecul și jo
cul au marcat astfel săp- 
tămîna de manifestări a 
„Nedeii vulcănene" care, 
în această ediție, s-a dove
dit o reușită deplină, in- 
trucît moștenește o sârbă- • 
toare din calendarul . stră
bunilor, îmbogățită cu o 
largă paletă de acțiuni 
politico-ideologice educati
ve și sportive, realizate de 
și pentru oamenii muncii 
din Vale.

l
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în sala de gimnastică a 
Școlii sportive din Petro
șani, pe o pancartă mare 
stă scris „Sportul te înva
ță să cîștigi cinstit. Spor
tul te învață să pierzi în 
mod demn. Prin urmare, 
sportul te învață de toate 
— te învață ce e viața I". 
Semnat — llemingeray. 
Zeci de fetițe, într-o or
dine desăvîrșită, lucrea
ză pe aparate. Este o at
mosferă de lucru serioasă. 
Se pronunță termeni ciu- 

;dați — „tsukahara", „îa 
( fandat scoate piciorul mai 
î .................... -

î
I 
I 
V A 
Ș

r

repede", deși fetițelî-glni- 
naste n-au depășit vîrsta 
jocului cu păpuși, 
profesori tineri, cu 
rință de afirmare, Tuli tnu 
Piscoi și Sorin Tolteanu 
le împărtășesc tainele a- 
cestui frumos sport care 
este gimnastica. Zilnic an
trenamente, timp de 
ore. Cîte „Nadii" se

, ridica dintre ele ? 
prea devreme să 
cim. Oricum, Claudia 
ianu, Iuliana 
Mirela Boboc,
Niculescu, Luminița Ha.r- 

ț. buzariu și Iuliana Dol- 
./.cescu, echipa „mare" de 

’ categoria a IV-a, _ plus 
j „rezervele" lor, Claudia 
j Ghiță, Nicolae Mîțu, A- 
. driana Leia și GabrieJa 
1 Boșcodeală au făcut un 
I pas mare, spre culmile 
| performanței. Recent, e- 

chipa a participat la fi- 
I nala concursului național 

al cluburilor sportive șco
lare. Din cele 14 echipe, 

I s-ău clasat pe locul 6. A 
) urmat locul 7 din 16 e- 
( chipe, la finala campio- 
/ natului național de ju- 
J niori II, înaintea cluburi- 
( lor din București, Ora- 
!-dea, Bacău, Galați și alte 

centre cu condiții de pre-

I

Doi 
do-

4—5 
vor

E 
ghi- 
Dă- 

Pîrgariu, 
Coredaha

superioare- ce
la Petroșani. In a- 
perioadă s-au obți-

Sport • Sport • Sport
J

sint copiii aceștia! Ce gingașă gimnastica lor I
FOTBAL, divizia B

Diferența putea fi mult mai mare !
MINERUL LUI’ENI — 

GLORIA REȘIȚA 3—0 (2— 
0). Scorul nu a luat propor
țiile dorite de spectatori, 
mai aft?s ratările, dar și 
datorită ploii care a stricat 
spectacolul sportiv în ulti
ma jumătate a partidei. în
cepi,id din min. 60, jucăto-

au 
cu Xi- 
terenul 

puternice 
îngreunat

registrul 
bela de 
te numai un minut putea fi 
2—0, dar Mușat ratează 
singur cu portarul. Va fi 
însă 2—0 în min. 34, cînd 
Ia o aglomerație în careul 
oaspeților, Sălăgean spe
culează lipsa de atenție a 
apărătorilor reșițeni și în
scrie de la 2—3 m cu toată 
opoziția a 
lori.

A doua 
începe în 
superioritate evidentă 
gazdelor și după o 
frumoasă fază a lui Nichi- 
miș (lob, din cădere, peste 
portar, dar, din păcate, și 
peste poartă). Se înscrie 
cel de al treilea gol. 
minge, ce părea că va 
este ajunsă printr-un 
tim efort de Mușat, 
rncază o centrare 
care depășește 
apărare reșițeană și Nichi- 
miș înscrie spectaculos cu 
capul.

tactic cit și pe ta- 
marcaj, 1—0. Pes-

rii celor două echipe 
trebuit să înfrunte 
ehimiș. pe lingă 
greu și rafalele 
ale ploii care a 
mult sarcina celor... 25 din 
teren !

Prima repriză a fost, pe 
de-a întregul foarte fru
moasă și spectaculoasă, cum 
la Lupeni do mult nu s-a 
mai văzut. In primele zece 
minute, trei ocazii ratate 
de Mușat, Sălăgean și Xi- 
chimiș. dezvăluie Un start 
frumos al gazdelor.

Și,, cînd se părea că 
„sfertul de oră" al gazdelor 
se va încheia cu bine pen
tru portarul Bordea, , o 
minge bine servită de P. 
Popă îl găsește demarcat 
pe Voicu la limita .careului 
de 16 metri advers ; o fen
tă, un șut cu efect atît în

trei-patru apără-

parte a meciului 
aceeași notă de 

a 
foarte

O 
ieși, 
ul- 
ur-

ideală 
întreaga

ne-a spus că media note
lor pe clasă este 9,25. 
Pentru că, alături de fe
tițele ’ gimnaste amintite 
mai sînt și altele, în total 
20, spațiul nu ne permite 
să le dăm numele tuturor, 
învață și se pregătesc în 
regim de semiinternat. 
Opt-nouă ore pe zi, patru 
de școală, patru-einci de 
sport, muncă 
Faptul că obțin 
bune și în sport 
vățătură , este

puternice, ni ve
de pregătire este des- 
de ridicat.
,Așta este o îndrepta

re în sprijin, asta este o 
gigantică". . ne explică 
profesoara Pișcoi, t,nip 
în care gimnastele „dau- 
tot ce e posibil să ne do
vedească măiestria. E 
de-a dreptul plăcut să le 
privești. în micuța și cam 
impropia sală de gimnas
tică e o atmosferă plăcu
tă. Pe covorul mare de 
pluș verde, un verde cald, 
viitoarele „X’adii" se pe
rindă intr-un du-te-vino. 
La pregătirea artistică se 
vorbește în limba france
ză (tour de jambe etc) se 
aude în surdină pianul 
Anei Macavci, o maestrâ 
de balet, Eva Măslin, le 
desăvîrșește fetițelor gra- 

combmațide ția. într-un cuvînt, serio
zitate. Și, fiindcă vine 
vorba de seriozitate, fete
le gimnaste sînt și la în
vățătură maestre. învă
țătoarea Stela Corobea

Mi- 
dau

miciie
Claudia 

Boboc, 
și Lunii- 
s-au ca-

gatire 
lor de 
ceastă 
nut cele mai bune rezul
tate din istoria școlii spor
tive din Petroșani 
cuțele gimnaste își
silința să răsplătească e- 
forturile. antrenorilor. La 
unul dintre concursuri, la 
Buzău, 4 dintre 
mari gimnaste, 
Dăianu, Mirela 
Iuliana PîrgariU 
nița Ilarbuzariu
lificat pentru finala „Cu
pei României". c-»ea ce 
înseamnă că fac pane din 
„elita" celor 30 de gim
naste la categoria 1 IV-a 
din țară. în toamnă. Îs. 
Arad, fetele vor încerca 
să obțină un rezultat de 
prestigiu. Deși sînt doar 
la categoria a IV-a exer
cițiile lor, .
la bîrnă, sol sau paralele 
sint valabile pînă Ia ca
tegoria maestre. De fapt 
categoria a IV-a este cea 

dificilă, toncursu-

f

Mircea BUJORESCU

serioasă, 
rezultate 
și ia în- 
urnîarea 

continuei . conlucrări 
tre dăscăli, antrenori 
părinții fetițelor, un spri
jin necesar pentru școală.

...O zi obișnuită de pre
gătire a gimnastelor de 
la Școala sportivă. O zi 
de muncă, de învățătură 
și sport. Cit de frumoși 
sînt copiii aceștia și cit 
de mult îi ajută sportul 
pentru a fi mai buni, mai 
sănătoși, mai viguroși. Să 
auzim de bine !

in
și

*
I
V
I

i

*

-Alexandru TĂTAR

( LASAMENT1 L
1. „Poli" Timișoara 32 23 4 5 84—22 50
2. li. (’lu.i-Xapoi a 32 23 1 8 70—21 47
3. l'S.Vl. Reșița 32 1!) 2 11 54—26 40
4. Armătura Zalău 32 16 3 13 47—40 35
5. U.T. Arad 32 15 4 13 47—43 34
6. Aurul Brad 32 15 3 11 41—41 33
7. Olimpia SM. 32 15 2 15 52—42 32
8. lnd Sîrmei (' Turzii 32 15 2 15 36—39 32
9. Minerul Lupeni 32 13 5 14 38—44 31

JO Minerul Ca\.nic 32 14 2 16 47—42 30
11. Minerul Motru 32 13 4 15 35—46 30
12. Gloria Reșița 32 13 3 16 29—43 39
13. C F.R. Timișoara 32 13 2 17 51—54 28
14. Metalurgistul C'ugir 32 12 4 16 37—56 28
15. O.F.R. Vid. Caransebeș 32 12 3 17 26—62 27
16 Steaua C.F.R. Cluj-X. 32 12 2 18 40—47 26
17. Someșul S. Mare 32 10 3 19 25—49 23
18. Rapid Arad 32 8 5 19 28—63 21
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I.C.S. MIXTA LUPENI

ROMA 11 (Agerpres). I- 
talienii resping categoric 
planurile de transformare a 
Siciliei într-un poligon nu
clear, s-a relevat în cursul 
unei conferințe de presă 
organizate la Florența de 
Comitetul local de luptă 
pentru pace. Majoritatea 

j populației din Regiunea 
i Toscana, au menționat vor

bitorii, se. pronunță împo- 
Ș triva amplasării la Comi- 
: so a rachetelor nucleare 
i americane cu rază medie de 

acțiune.' . ;'

'• BONN 11 (Agerpres). 
Luni, pentru a treia zi con
secutiv, în R.F. Germania 
au fost organizate demons
trații împotriva armelor 
nucleare.

După cum relevă agen
ția Associated Press, cir
ca 1200 de persoane au 
participat Ia acțiunea pen
tru dezarmare și pace des
fășurată în fața bazei a- 
mericane din Mutlangen, 
unde în noiembrie anul 
trecut, a început amplasa
rea de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune 
de tip „Pershing-2". împo
triva demonstranților a In
tervenit poliția, care a o- 
perat arestări. ’

Acțiuni similare au avut 
loc, de asemenea, în jurul 
unor instalații militare din 
legiunea Schwaebisch— 
Gmuend

Belgia, Karel van Miert, 
s-a pronunțat pentru re
nunțarea Ia proiectele de 
staționare a noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune pe te
ritoriul țării. într-un inter
viu acordat ziarului „Le 
Soir“, el a apreciat că tre
buie să se pună capăt ira
ționalei curse a înarmă
rilor și a relevat că Belgia 
își poate aduce contribuția 
la eforturile pentru asigu
rarea păcii opunîndu-se cu 
fermitate amplasării de 
noi rachete nucleare și o- 
prind pregătirile ce se fac 
în acest sens la baza mlli- 
tară de la Florennes.

★
LISABONA 11 (Ager

pres). La Lisabona ș-au 
încheiat lucrările Adunării 
pentru pace, organizată 
din inițiativa „Consiliului 
portughez al păcii și cola
borării" și care s-a desfă
șurat sub deviza „Pentru 
pace și viață 1 Nu, arme
lor nucleare !“.
♦ în acest cadru a luat cu- 
vîntul Francisco da Costa 

al 
al 
al

Gomez, vicepreședinte 
Consiliului Mondial 
Păcii, fost președinte 
Portugaliei, care a chemat
opinia publică din Europa 
să-și intensifice acțiunile 
pentru proclamarea de rioi 
zone dcnuclearizate, între 

(Ager- care și Peninsula Iberică, 
Parti- pentru destindere, dezar- 

duiui Socialist Flamand din mare și pace.

★

BRUXELLES 11
preș). Președintele

VARȘOVIA 11 (Agerpres). vînd o suprafață de expu- 
La Poznan a avut loc des- nere de 864 mp. 
chiderea oficială a . celei 
de-a 56-a ediții a Tîrguiui 
internațional, la care parti
cipă 36 de țări.

Țara noastră participă 
cu un pavilion propriu, a-

Pavilionul țării noastre 
a fost vizitat de Henryk 
Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Po
lone și de alte oficialități.

Convorbiri la nivel înalt 
iugoslavo-coreene 

BELGRAD 11 (Agerpres). informații privind 
La Belgrad au. avut 
convorbiri între Kim 
Sen, secretar general 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, și Dragoslav 
Markovici, președintele 
Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia — informează agen
țiile Taniug și ACTC. S-a 
procedat la un schimb de

. . I activi-
loc tatea celor două partide și
Ir au fost abordate modalită-
al țile lărgirii și dezvoltării

relațiilor de colaborare fră
țească dintre Partidul Mun
cii din Coreea și Uniunea 
Comuniștilor din Iugosla
via. Au fost discutate, di 
asemenea, probleme de in 
teres comun privind * miș 
carea comunistă interna 
țională.

tncetarea din viață a 
secretarului general 

al Partidului Comunist Italian
ROMA 11 (Agerpres). Co- nită la Padova, ca urmare 

mitetul Central și Comisia a unei hemoragii cerebrale 
Centrală de Control ale <’ 
Partidului Comunist Ita
lian au anunțat, cu pro- al secretarului general 
fundă durere, încetarea din " ~ ' '
viață, în vîrștă de 62 de 
ani, a tovarășului Enrico 
Berlinguer, secretarul ge
neral al partidului, surve-

cameră combinată „Narcisa" 11000 lei.

desface, prin magazinul de mobilă nr. 383,

următoarele garnituri de mobilă :

— bibliotecă „Arad" 11023 lei
— bibliotecă 623/11 13 060 lei
— bibliotecă „Toplița" 4 750 lei
—- dormitor „Actor" 13 000 lei
—• hol „Dulcineea" 12 000 lei

hol „Mariana" 6 000 lei
—- hol „Varanic" Ț >- 7 200 Iei
— hol „Vîntișoara" 8200 lei
— fotolii pat „Mihaela" 2100 lei
— sufrageria „Dacia" 14 000 lei
— sufrageria „Olimpia" 19 000 lei
— sufrageria „Madrigal" 47 000 lei
— sufrageria „Luxer" 32 000 lei
— sufrageria „Ghiocel" 19 800 lei
— sufrageria „Meteor" 19 500 lei
— sufrageria „Magda" 27 000 lei
— cameră combinată „Camelia" 13 500 iei
— cameră combinată „Sonia" 13 000 leî
— cameră combinată „Meseș" 11000 lei

declanșate în timpul unui 
miting. Corpul neînsuflețit

I al 
Partidului Comunist Ita
lian a fost transportat luni 
la Roma, la sediul C.C. al 
P.C.I., unde va fi adus un 
ultim omagiu celui dispărut.

In perioada 10 iunie — 10 iulie» I.C.S. 
Mixtă Lupeni organizează o expoziție cu vîn- 
zare Ia mobilă în sala Clubului sindicatelor 
din Lupeni- '

încadrează direct sau prin transfer 

—șofer care posedă carnet de conducere 
categoria „B“ și „C“ sau numai „C".

încadrarea și retribuirea se face în con
formitate cu prevederile Legii nr. 1&1971 și 
Legii nr- 57/1974.

Criminalitatea în S.U.A.
(A- ciale date publicității la 

New York de către Minis
terul american al justiției. 
Astfel, în anul care a tre
cut in Statele Unite au a- 
vut loc 36,9 milioane crime 
și infracțiuni considerate 
ca grave, respectiv omu
cideri, violuri, tîlhării, 
spargeri de locuințe, fur
turi de automobile, răniri, 
și altele.

WASHINGTON 11 
gerpres). Criminalitatea în 
Statele Unite ale Americii 
s-a menținut, în anul 1983, 
lâ un nivel foarte ridicat 
— este concluzia care 
degajă din statisticile

Evoluția situației din Orientul Mijlociu
BEIRUT 11 (Agerpres), 

Camera Depiitaților (parla
mentul libanez) și-a conti
nuat, luni, dezbaterile asu
pra declarației-program a 
guvernului de uniune na- 

. țională, condus de Rashid 
Karame.
■Agențiile internaționale 

■' de presă relevă că,' para
lel eu dezbaterile din forul 
legislativ, s-au înregistrat 
puternice lupte peste linia 
de demarcație dintre sec
toarele de est și de vest ale 
Beirutului. Citînd postul de 
radio Beirut, agenția Reu
ter transmite că cel puțin 
30 de persoane au fost u- 
cise în urma ciocnirilor de 
luni.

asupra unor o- lă a guvernului israelian 
civile iraniene, pentru problemele coloni- 

să zării a hotărît, duminică, 
crearea a încă cinci așezări 
isrâeliene în Cisiordania și 
pe înălțimile Golan.

★
AMMAN 11 (Agerpres). 

Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a declarat, la Am
man, că înrăutățirea situa
ției din Orientul Mijlociu 
„ar avea cele mai grave 
implicații pentru pacea lu-

dr ȚȚ../. ? \
BAGDAD 11 (Agerpres). 

Președintele Republicii I- 
cak, Saddam Hussein, a de
clarat că Irakul acceptă 
propunerea secretarului ge- 

- «erai al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, de a înceta

orice atac 
biective ... .....
cu condiția ca Iranul 
procedeze în mod similar 
— transmite agenția irakia
nă de presă — INA.

★
TEHERAN 11 (Agerpres).

Președintele Republicii Iș- 
slamice Iran, Aii Khame
nei, a declarat că Iranul 
este gata să oprească ata
curile asupra orașelor ira
kiene, cu condiția ca Irakul 
să înceteze total bombar
damentele asupra orașelor mii*. El a subliniat că tre- 
îraniene, transmite agenția ' ‘ 
iraniană de presă — IRNA.

★
AMMAN 11 (Agerpres).

- Iordania este profund în
grijorată de măsurile de 
sporire a așezărilor israe- 
liene ilegale în teritoriile a- 
rabe ocupate de Israel — 
a declarat ministrul iorda
nian al afacerilor externe. 
Taher El Masri, citat de 
agenția MEN.

Comisia interministeria-

Livezeni
încadrează direct sau prin transfer

întreprinderea minieră

FILME

VULCAN — Luceafărul: 
S-a întîmplat lîngă Ros
tov.

LUPENI —
Tatăl reginei..

URICANI : Acolo, 
poteci nevăzute.

Cultural :

I
I
I l
I
I 
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Bocet vesel; U- 
nirea : întîmplare la fil
mare ; Parîngul: Afacerea 
Pigot.

LONEA: Am fost ve-, 
cini.

ANIN.OASA : Casa vi
surilor.

15,00
15,05
15,30
15,50

TV
Telex.
Viața școlii.
Filipine ’84.
Laureați ai Festiva
lului național „Cin

buie găsită o cale pentru 
a se aborda cauzele proble
melor din zonă și a se în
cepe construirea unor punți 
peste prăpastia ce separă 
pozițiile părților implicate.

Secretarul general al 
O.N.U. a reafirmat spriji
nul Națiunilor Unite față 
de drepturile inalienabile 
ale poporului palestinian 
— problemă care, a spus el, 
constituie esența conflic
tului din regiune.

, • BRUXELLES. Potrivit 
statisticilor publica- 
t e la Bruxelles, la sfîrși- 
tul lunii aprilie în Belgia 
erau înregistrați oficial ca 
șomeri 150 000 de tineri sub 
25 de ani. Acestora li se a- 
daugă aproape 90 000 de 
tineri care au găsit numai 
locuri de muncă temporare.

• DHAKA. Reprezen
tanți ai Republicii Bangla
desh și Egiptului au semnat' 
la Dhaka acordul privind 
crearea unei camere de co
merț comune. Noua orga
nizație va impulsiona ac
tivitatea comercială și in
dustrială din cele două 
țări, va întreprinde acțiuni 
îndreptate spre extinderea 
colaborării lor economice 
si Comerciale, anunță agen
ția MEN.

— paznici (bărbați) cu permis port-armă 
încadrarea se face in conformitate cu Legea 

12/1971.

Mica publicitate
VlND Dacia—1300 neri

dicată. Informații Lupeni, 
strada Tudor * Vladimires- 
cu, bloc 84/25. (2128)

SCHIMB apartamentSCHIMB apartament 3 
camere, confort I, Aero-

ANUNȚURI DE FAMILIE

port — Independenței, cu 
similar Petroșani — Nord 
sau Hermes. Informații te
lefon 44202, după ora 17. 
(2126)

pe

tarea României".
16,00 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
politico-ideologic.

16.20 Desene animate. 
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Sub semnul priete

niei frățești (color).
Vizita oficială de 
prie?tenie a delega
ției de partid și de 
stat. condusă de to
varășul , . Nicolae 
Ceaușescu în Repu
blica Populară Po
lonă.

20,50 în partid încreză
tori.
Selecțiuni din con
cursul cîntecului po
litic pentru tineret. 

21,00 Teatru TV. Cu toa
tă dragostea de Do- 
rel Dorian (color).

‘ Premieră TV.
22,20 Telejurnal (pc).

•FAMILIA Ispas Marin din Craiova, îndurerată 
pentru totdeauna, anunță că azi se împlinesc 6 săp- 
tămînț.. de Ia dispariția scumpului nostru

SING. CONDOIU VASILE
Inimile noastre îndurerate te vor plînge și striga 

■toată viața, (mp)

FAMILIA Man anunță, cu adîncă durere, înceta
rea din viață a celui ce a fost

HANDOCA JUSTIN
Inmormîntarea are loc azi, ora 15,30, din strada 

Decebal nr. 1/2, Petroșani. (2124)

MIA și Geot’ge Drăgan mulțumesc celor care au 
fost alături de noi la greaua pierdere a scumpei noas
tre nepoate

COSTACHE LUMINIȚA GABRIELA (2118)
i - J .
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