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Cu tot satul la sărbătoare

dacă n-ar fi fost coman-
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TARII, cfr MAI MULT CĂRBUNE
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Viorica Badea, 
Păvălonesc, pre-

care 
sută

■ Cronici ale unor 
ciuri din divizia C 
fotbal

la sută din cea de 
Ce șanse de: școla- 
aveau copiii îriine- 
Șansâ de a termi- 
clase elementare.

apartamente 
colectivul 
construe-

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

Croitoru și Emil 
transformîndu-se 

sărbătoare a mu-

cîntec ro- 
directorul 

cultural

di- 
din 
fot-

din populație 
apartamente 
moderne, în 
noi edificate 
ani. îndeosebi în ultimii

Matei, 
Floarea 
zentă și la ediția inau
gurală a 
curs „

MIERCURI, 13 IUNIE 1984

Patru decenii ale devenirii noastre
10000 tone peste plan 

din abatajele Văii Jiului
De la începutul lunii iunie pînă ieri, după schim

bul I, Ia dispecerul C.M.VJ. s-a consemnat un suc
ces de seamă. Numai de ia cinci întreprinderi miniere 
din Valea Jiului au fost livrate peste sarcinile de 
plan la zi pe luna iunie 10 000 tone de cărbune. Deo
sebit de semnificativ este faptul că producțiile supli
mentare de cărbune au fost realizate în abatajele e- 
chipate cu complexe mecanizate, pe baza depășirii pro
ductivității muncii. Aproape jumătate din întreaga 
producție suplimentară raportată de la începutul lunii 
s-a extras din abatajele mecanizate ale I.M. Paroșeni

Un proiect urbanistic modern 
prinde viată Ia Petrila

Petrila, străveche va
tră strămoșească* locali
tate care de Tăi bine de 
o sută de ani și-a înscris 
numele printre locurile 
de unde se extrage cărbu
ne, a cunoscut, în cele 
patru decenii ale libertății 
noastre, prefaceri fără 
precedent. Ce a fost Pe
trila ca localitate în ur
ma cu 40 de ani? A fost 
o modestă așezare de mi
neri, în care dominau co
loniile muncitorești, cu 
străzi înguste și case in
salubre. Populația ora
șului reprezenta cel mult 
15—20 ........
astăzi.

■ rizare 
rilor ? 
na 4 
gimnaziu se afla doar în 
Petroșani. Singurul liceu 
din întregul bazin al Văii 
Jiului se afla în Petro
șani..; Ce este astăzi Pe-

trila ? Un oraș în 
mai bine de 70 Ia 

locuiește în 
cu dotări 

cartierele 
în acești

15 ani, în Petrila o pre
zență permanentă au a- 
vut-o constructorii. An 
de an. pentru minerii 
din Petrila au fost cons
truite noi 
confortabile,
muncitoresc al 
torîlor și-a pus pecetea 
iscusinței, și hărniciei pc 
harta urbanistică a loca
lității. Privită în perspec
tivă, dezvoltarea urba-

nistică a orașului este și 
mai impunătoare. Am dis
cutat deunăzi cu tovarășul 
Valentin Chira, șeful bri
găzii nr. 1 Petrila a în
treprinderii de antrepriză 
construcții Valea Jiului 
a T.A.C.H. — un veteran 
în meseria de construc
tor — despre preocupări
le pentru dezvoltarea o- 
rașului în continuare. Am 
aflat că în Petrila se vor 
construi 166 de aparta
mente în acest an. Toate 
obiectivele din plan sînt 
atacate. Documentațiile 
tehnice de execuție și 
finanțările lucrărilor sînt 
asigurate în întregime. 
Forțele constructorilor 
sînt concentrate înde&sebi

V.S. FENEȘANU

Urgențe în investițiile anului 1984
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In secția montaj a complexelor mecanizate de susținere S.M.A.-l de la I.U.M. 
Petroșani. ' Foto: N» ȘTEFAN

Luna manifestărilor politico-ideologice. cultural-educative și sportive

Lauda omului muncii și creației sale"99

Exceptional!
Și a fost seara a Il-a Ia 

Lupeni, 11 iunie, în sala 
Palatului cultural. Nu 
s-au stins încă ecourile 
acestui minunat concert 
de muzică corală și instru
mentală. Atmosfera Vi
brantă a sălii a stimulat 
o dată în plus actul ar
tistic, spectacolul oferit 
de corul „Madrigal11 și 
minunății interpreți_Gă- 
briel 
Oprea 
într-o 
zicii.

H.

Scriam deunăzi că să
tenii din Paroșeni au ve
nit „in corpore“ la „Ne- 
deia vulcăneană“. Mineri, 
muncitori la termocen
trală, țărani cu gospodă- mânesc", 
rie individuală, cu soțiile 
și copiii lor, în postură de 
artiști amatori. I-am vă
zut astfel pe instructorul 
artistic Ionel Dănescu, cu 
soția Marioara și fiii săi 
Ionel și Vasile, cîntînd la și Gheorghe Ursu și alții 
fluier, pe fiica sa Maria
na, dansînd; pe achizito
rul Victor Hamzu, soții 
Iuliu și Elena Covaci, so
listele Cristina Rodica

Festivalului-con- 
,Flori de 

pe 
așezămîntului 
din sat Petru Vlaic, care 
muncește la stația de pom
pe a termocentralei. In 
total 52 de artiști; ar fi 
venit și Ion Păvălonesc I

I V I

In ultimele doua 
constructorii de pe șantie
rul instalației pentru pro
ducția firelor celulozice 
tip mătase, din orașul Lu
peni, %si-au intensificat 
considerabil ritmul de lu
cru. Au fost create noi 
fronturi de lucru pentru 
montaje, iar ca urmare va
loarea t-otată a lucrărilor 
de montaje a sporit consi
derabil. Numai în cursul 
lunii mai s-au montat utila
je cu o valoare care 
pășește 40 milioane lei. 
fost pus în manoperă 
un important volum de u- 
tilaje care se află .în stoc.

Din constatările la fața 
locului rezultă că in ceea 
ce privește realizarea păr
ții tehnologice a instalației, 
majoritatea lucrărilor sînt, 
practic, 
saje.

Intre
Mreficiar 

laborare. 
ducerea tehnică 
Viseoza are întîlniri de lu-

de- 
A 
Și

în stadiul de fini

constructor și be- 
există o bună co- 

. Sâptămînal, con- 
a I.F.A.

cru cu reprezentanții bri
găzilor de antrepriză Cons
trucții, cu diriginții de șan
tier, urmărind îndeoaproape 
mersul lucrărilor pe obiec
tive și impulsionînd acti
vitatea constructorilor.

Trebuie spus însă că pro
gramul de înfăptuire a a- 
cestei importante investiții 
industriale din municipiul 
nostru se realizează doar 
din punct de vedere valo
ric. In ceea ce privește pla
nul fizic se constată ancă 
serioase rămîneri în urmă 
față de prevederile înscrise 
în graficul întocmit la în
ceputul anului 1984. Con
form graficului, la 30 sep
tembrie a.c. instalația va 
trebui să înceapă probele 
tehnologice. Dar unele o- 
biective de care depinde di
rect punerea în funcțiune a 
instalației au mari rămîneri 
în urmă față de grafic. La 
centrala termică se consta-

Viorel STRÂUȚ
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Săptămîna. 
absolventului" *
■ In cele șapte licee dini 

Valea Jiului este o atmos-’ 
feră sărbătorească: absol-* 
venții trăiesc ultimele zile 
ale vieții de elev. De luni 
au început manifestările 
din cadrul „Săptămînîi ab- 
solventului**, cuprinzînd în- 
tîlniri cu juriști (ieri, Ia 
Liceul industrial minier 
din Petroșani), întreceri 
sportive.

■ In liceele industriale 
Petrila, Vulcan și Lupeni 
s-au desfășurat ieri diver
se întîlniri cu cadre 
dactice și specialiști 
producție, meciuri de 
bal, întreceri de tenis, șah, 
volei etc.

■ Mîine, absolvenții din 
Petroșani se vor întîlni (în 
sala Teatrului de stat) cu 
activiști de partid și de stat. 
Pentru acest eveniment din 
viața tinerilor, în licee, în
tr-o atmosferă febrilă, se- 
pregătesc programe artisti
ce a căror valoare repre
zintă preocupările crea
toare ale absolvenților.

Problema problemelor a fost doar parțial rezolvată

pe

în 
ce

In ziarul nostru de vi
neri, 18 mai a.c. am pre
zentat o parte a probleme
lor pentru care brigada de 
frontaliști condusă de Re
mus Mielea din cadrul sec
torului I, al I.M. Livezeni, 
nu și-a realizat planul 
primele patru luni.

Am mers din nou, 
luna aceasta, să vedem
s-a rezolvat din multitudi
nea de probleme ridicate 
atunci de minerii brigăzii.

De Ia început aflăm că 
șeful de brigadă a fost 
schimbat (caz de boală; — 
hln.) cu minerul Gheorghe 
Nicoară, om cu experiență 
care a fos adus de la sec
torul IV (sector de pre
gătiri). Vechiul șef de bri
gadă spunea că în primul 
rînd are nevoie de efecti
ve. Problema efectivelor

nu a fost rezolvată, în lu
na aprilie. Ca urmare, da
cele 3000 tone de cărbune 
minus înregistrate pe pri
mele patru luni au mai fost

GHEORGHE NICOARĂ:
— Am venit împreună cu 

patru ortaci, calificați, de 
la sectorul IV dintre care 
unul combainer specialist

1

■ *< ■

adăugate, alte 1094 tone, în 
luna mai.
. De data aceasta interlo
cutor: noul brigadier, a- 
dică minerul Gheorghe 
Nicoară, maistrul minier 
principal Ilie Bodeanu și 
maistrul mecanic de sector 
Ion Mălăianu. __

(are și școală de maiștri). 
De la început am discutat 
cu ceilalți ortaci, ajungînd 
la concluzia că înainte de 
toate, trebuie să punem a- 
batajul la punct. Trebuia să 
îndesim susținerea, să 
schimbăm grinzile și stîlpii 
defecți, iar -apoi toate 
schimburile să-și facă pe

deplin datoria, să realizăm 
ritmic preliminarul stabi
lit de maistru. In conclu
zie, să întronăm o disci
plină de fier în brigadă.

— In aceeași perioadă a 
lunii trecute, fostul briga
dier spunea că nu are e- 
fective.' Ce ziceți despre a— 
ceasta problemă acum 1

— La ora actuală pe îm
părțire sînt cîte 12—13 
muncitori,-dar nu toți facj 
șut datorită indisciplinei 
unora dintre ei, care viir 
cînd vor la șut. Și dacă 
mai ținem seama că din a- 
ceștia 2 sau 3, zilnic, sînt 
în zi de odihnă atunci nu 
rămîne decît să lucrăm îir 
medie cu cîte 6—7 oameni

Gheorghe SPÎNU

(Continuare în pag. a 2-a);
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Din activitatea Consiliilor populare
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O continuă legătură 
cu cetățenii

In comună sînt 
gospodari harnici și pri- 
cepuți, oameni care se 
remarcă prin modul în 
care-și îndeplinesc sar
cinile față de participa- 

cinci rea la fondul centralizat 
al 'Statului; Astfel sînt
cetățenii Viorel Rujoiu. 
Dănuț Gheorghe-Salo- 
mie, Cocotă Gheorghe și 
alții.

V»

încă 
acestui 
Iar din Aninoasa a acor
dat toată atenția conti
nuării dialogului cu ce
tățenii. Acum, după tre
cerea primelor 
luni, acest stil de muncă 
se concretizează în re
zultate notabile, obținu
te în dezvoltarea social- 
economică.

— Mulți cetățeni din In această primăvară 
Ajlinoasa, cunoscuți eres- jn Aninoasa locuitorii au 

efectuat, ca în întreaga 
spunea tovarășa^ Valenti- Vale a j{uiuj( ample lu

crări de înfrumusețare si 
bună gospodărire. Și, ea 

deputății 
s-au aflat în mijloc.U ce
tățenilor dornici șă tră
iască într-o atmosferă 
plăcută. Un element sem
nificativ pentru creșterea 
nivelului de viață al lo
cuitorilor este și aprovi
zionarea cu mărfuri a u- 
nităților comerciale. Am 
aflat că magazinul 21 
— I.C.S. Industrial, con
dus de Ana Hă bean, a
depășit planul cu 200 la 
sută, fapt deosebit de 
semnificativ pentru preo-

din prima lună a 
an, consiliul popu-

cători de animale, ne

na Cerchez, primarul co
munei, au înțeles să par- 
ticipe activ la acțiunea întotdeauna, 
de autogospodărire și 
autoaprovizionare. Pînă 
la 31 mai ne-am realizat 
plănui la predări de 
carne de bovine, înre-

■ gistrînd și o depășire cu 
10 tone. Această acțiune, 
care sintetizează munca 
educativă desfășurată de 
deputați, este însoțită 
și de grija de a introdu
ce în circuitul agricol a 
Unor noi suprafețe.

La începutul acestei 
săptămîni în Iscroni a

mulți

fost redată agriculturii o CUpgrj]e consiliului: popu- 
Iar' comunal de a îndepli
ni planul de dezvoltare 
social-econbmică în pro
fil teritorial.

suprafață de 2 ha, în 
continuare mâhifestîndu- 
se o susținută atenție 
pentru folosirea cores
punzătoare a pămîntului.

Rezultate 
meritorii 

ale elevilor 
din Valea Jiului

In zilele de 1 și 2 iunie, 
la Brașov a avut loc finala 
complexului aplicativ Pre
gătirea tinerilor pentru a- 
părarea patriei, la -care au 
participat echipaje ale e- 
■levilor din liceele întregii 
țări. Valea Jiului a fost re
prezentată de 3 echipaje de 
la Liceul industrial din Pe
troșani și unul de la Lice
ul industrial din Vulcan. 
Elevii din Valea Jiului, re
marcați pentru buna pre
gătire. au obținut la aceas
tă competiție națională 
locurile II — băieți (echi
pajul format din elevii 
Marica Răzvan, clasa ă 
X-a, Bota Siegfried, clasa 
a IX-a, Țipțer Călin, cla
sa a X-ă) și IV fete 
(Coldea Mariana, Pop Da
niela și Coșoveanu NicUli- 
na, toate în clasa a IX-a 
la Liceul industrial din 
Vulcan), la ciclul II. Lo
cul XI la ciclul III—IV, fe
te și băieți, a fost obținut 
de echipajul compus din 
elevii Floroiu Maria, Ho
țea Elena, Gersner Fran- 
cisc, Madaraș Adrian. , A- 
braham Ovidiu, din clasa 
ă Xlt-â ’(Liceul industrial 
Petroșani) și Nitescu Lili
ana (I.M. Dîlja). La prooa 
combinată, ciclul II, băieți 

de la liceele
Și

și fete,elevii
jndustriale ’ ‘ Petroșani 
Vulcan au fost distinși eu 
premiul II. (T.S.) ;

pe un abataj cu lungimea 
frontului de 106 m. Dacă 
toți s-ar ține de treabă, cu 
10—11 oameni pe schimb 
ne-am descurca destul de 
bine. Cu toate greutățile a- 
vute pînă acum, în prima 
semidecadă din această du
nă am realizat o avansare 
de 3 m și dacă așa vom 
merge pînă la sfîrșitul lu
nii vom avea o avansare 
de 18—20 m. ceea ce ar 
fnsemna că planul ar fi în
deplinit și chiar depășit.

ILIE BODEANU, mais- 
. tru minier principal:

— Și eu, ca și brigadie
rul, tot de la începutul a- 
cestei luni am Venit în ca
drul sectorul I. Coordonez 
pe schimburi activitatea a 
două frontale, și al lui Ni
coară. Brigadierul este op
timist și este bine că este

nit, deoarece sînt primiți 
de pe un schimb pe altul. 
De exemplu în data de 6 
iunie în schimbul I au fost 
6 oameni, pe schimbul II 
— 5 oameni, iar în schim
bul III — 12 oameni. Păi _____ ______ ,
asta îi disciplină ? Mai are de înaltă presiune 
omul necazuri, dar " “ ~
prea au des și le fac 
vor, adică mai mult 
schimbul III, unde 
poate „trage și mîța

metan peste limitele admi
se, în urma lucrărilor de 
pușcare. Și oricum, la un 
astfel de abataj ai nevoie 
de energie electrică 
timpul, chiar dacă 
cu combina, totuși

trul minier, lucruri per
fect adevărate, . vreau să 
spun că primim piese de 
schimb de proastă calitate. 
Problema stîlpilor hidrau
lici și a garniturilor pen
tru pistoalele de pozat 
stîlpi, ridicată și în prece
denta dumneavoastră in
tervenție, nu a fost totuși 
rezolvată în totalitate. Cer 
înapoi pe lăcătușul specia
list în pompe de înaltă 
presiune și combine, Cons
tantin Condurat, pe care 
noi l-am format de cînd a 
luat prima dată cheift" în 
mînă și știm cit dre bine 
este pregătit. Să nu steȘ la 
sectorul IV să monteze tu
buri de aeraj parțial și 
conducte de aer și de apă 
în galerii.

Aproape toate probleme
le ridicate la începutul lu
nii aprilie au fost rezolva
te, dar prea tîrziu.

Cu aerajul cînd se re
zolvă problema ? Se pare 
că asta este o probjpmă 
mai veche și nu ivită pe 
parcurs.

La sectorul I al I.M. Li- 
vezeni sînt mai multe pro
bleme de rezolvat nu numai 
cele din brigada lui Gheor- 
ghe Nicoară, ci și de la al
te locuri de muncă. Pentru 
întărirea disciplinei mun
cii trebuie să acționeze toți 
și în primul rînd ortăcii

tot 
nu tai 
pompa 
trebuie 
a treia 
organi-

unii să meargă. Cea de 
cînd problemă, cea de 

zare și urmărire se dato
rează faptului că actualul 
abataj este înseriat cu un

în 
mai 

de
iiiiuuiiumiuiiiiiiiiuiiiiiiiiuhhhuuhiiiiiiiiiiiiiihuiiiiiu

nmimmimmmniimmmiilimmmmmtummium/m
coadă". Și mai este ceva: 
problema de gîndire teh
nică se rezumă la fătul că

altul. La ora actuală de
calajul dintre ele, depășeș- 
te distanța maximă admi
să de normele departamen
tale de protecție a muncii 
și uite că acum trebuie să

așa. dar la brigada aceasta atunci cînd vrem să tăiem
mai sînt și „baiuri". Pro- cu combina, nu se poate,
blema problemelor nu este — Cum asta ? 
chiar numai a efectivelor, —Simplu, aerul viciat ce stăm, în loc să înaintăm, 
ci a organizării, a gîndirii iese de la patru lucrări de 
tehnice, a disciplinei în -
muncă.

— Mai explicit.
— Să începem cu disci

plina. Chiar dacă pe fie
care schimb sînt impărțiți 
un număr egal de munci
tori, niciodată acest lucru 
nu poate fi un fapt împli-

mai sînt și „baiuriț
blema problemelor nu este 
chiar numai a efectivelor.

a disciplinei în pregătire, din cadrul sec
torului IV, este trecut prin 
acest abataj. Dacă în fie
care schimb se execută lu
crări de pușcare la toate 
aceste lucrări de pregătire, 
practic noi nu putem lucra 
deoarece se decuplează e- 
nergia electrică datorită 
creșterii concentrațiilor de

Brigada își va realiza pla
nul numai cînd toate aceste 
probleme vor fi rezolvate, 
chiar dacă în prezent este 
forță de muncă, și se dis
pune de aproape tot ce este 
necesar la frontul de lucru.

ION MAlAIANU, mais
tru mecanic de sector:

— Față de cele spuse de 
șeful de brigadă și mais- din colectivul brigăzii.

impiega-

T. SPATARU

Foto: Al. TĂTAR

Transportul 
din municipiul 
„străbate" noile coordo
nate ale modernizări». 
Printre ultimele noutăți 
se află și centralizarea 
electrodinamică a stați
ei Vulcan, care astfel, 
și-a dublat capacitatea 
de primire-expediere și 
manevră.

In imagine, 
tui de mișcare Nicolae 
lovan, dînd 
de plecare pentru 
tren de marfa.

feroviar 
nostru

semnalul

•••
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Consfătuire
La corisiliul municipal 

al sindic a t e Io r 
a ■ avut loc o consfă
tuire la care au participat 
șefii compartimentelor de 
protecție a muncii, pre
ședinții comisiilor sociale 
de pe'lîngă comitetele sin
dicatelor, inspectori obș
tești din birourile grupelor 
sindicale și membrii co
misiei sociale a Consiliului 
municipal al sindicatelor. 
A fost analizată preocupa
rea comitetelor sindicale și 
a c.o.m. de Ia întreprinde
rile miniere, a I.S.T.P.M. și 
C.M.V.J., pentru organiza
rea și. desfășurarea fazei de 
masă a concursului de pro
tecție a muncii.

Un proiect urbanistic modern 
prinde viață la Petrila

(Urmare din pag. 1)

la blocurile nr. 36 D, cu 
spații comerciale la parter 
și la 106, unde se execută 
un măre volum de finisa
je. Pe lîngă cele Ido de a- 
partamente, în Petrila se 
construiește up oficiu 
P.T.T.R., va li extinsă cu 
8 cazane centrala termică 
nr. 5 pentru alimentarea cu 
agent termic a locuințelor 
din noul cartier „Mine
rul" și se vor executa lu
crări de extindere a aleilor, 
rețelelor de alimentare cu 
apă și canalizări.

Anul 40 al devenirii noas
tre socialiste, îi găsește pe. 
constructorii din Petrila 
în plină activitate creatoa
re. I-ăm întîlnit pe cîțiva 
dintre ei la locurile de mun-

că. Mulți sînt cunoștințe crări la blocul 36 D, la 105 
vechi, de pe alte șantiere. 
Marin Ignat, eu echipa sa 
de zidari executau finisaje 
interioare la blocul 106. 
„îi dăm zor pentru a ne 
respecta angajamentul co- 
colectiv de a preda benefi
ciarului blocul 106 pînă la 
30 iunie" — ne-a spus șe- 
șul de echipă, împreună cu 
echipa sa, Marin Ignat se 
mîndrește că a participa, 
la lucrările de finisare de 
la magazinul universal 
„Jiul" din Petroșani, ta 
extinderea și moderniza
rea Teatrului de stat și 
la alte lucrări pretențioa
se. Pe măsură ce și înche
ie lucrările la blocul 106. 
fără nici un pic de răgaz, 
constructorii sînt progra
mați să continue alte lu-

și 109. In urmă zidarilor 
lui Marin Ignat vin mo
zaicarii lui Alexandru Cio
chină și, în final, zugrăvii 
lui Zoltan Cristof. Cot la 
cot, constructorii din Pe
trila dau viață noii înfăți
șări a orașului, fn prezent 
ei dau contur unui inge
nios proiect de sistemati- 

. zare urbanistică, noului 
cartier atît de sugestiv in
titulat „Minerul", spre 
cinstea celor ce muncesc în 
subteran pentru a da țării 
cărbune, a meseriei băr-, 
bătești de miner. Orașul 
Petrila nu mai este ce a 
fost, cu decenii in urmă 
și pe an ee trece devine tot 
mai prosper, mai înfloritor, 
demn de locuitorii săi — 
minerii.

Etapă decisivă pe șantierul
instalației de

(Urmare din pag. 1)

fire celulozice

I : SIMPOZION. Vineri, Î5 
iunie ă.c. la Casa de cul-

i tură din Petroșani este
; programat un ■ ș-impozton 

|- cu tema „România după I patru decenii de înnoiri 
• ^revoluționare". La șim- 
Ipozion, participă profesori 

de științe. sociale .. din 
municipiul nostru,I AMENAJARE Sînt re- l marcabile strădaniile.eon

ii ducerii minei Vulcan și

ale cabanierului Tiberiu 
Kovacs pentru amenaja
rea casei de odihnă a mi
nerilor. Amplasată în 
zona „La Brazi" de la 
locul de agrement cu a- 
celași nume, cabana are 
șanse să se înscrie .prin
tre ' celelalte „perle" tu
ristice ale' Văii Jiului.
(M.B.)

LA URICANI a fost 
organizată, ieri, Ziua "bri
gadierului Și fruntașilor 
în producție. Au 'parțici- 

1 pat mineri fruntași și șefi 
de brigadă de la I.M. U- 
ricani, I.M. Valea de

Brazi și Cariera Cîmpu 
lui Neag.

PE LOCUL II. Echipele 
de handbal ale Școlii ge
nerale hr. 2 Petrila (fe
te) și Școlii generale nr. 
5 Petroșani (băieți) au
participat, la faza jude- 
țează a competiției de
handbal dotată cu „Cupa 
pionierul", care 
loc în municipiul Hune
doara și s-au clasat pe 
locul II, fiind la un pas 
de câștigarea trofeu
lui. (V„S.)

RESTRICȚIE DE VI
TEZA. Printr-o măsură

stabilită de Consiliul 
popular municipal și bi
roul de circulație din ca
drul Miliției municipale, 
pe artera principală de 
traversare a localității re
ședință de municipiu, din 
Piața Victoriei pînă la 
podul Sălătruc, în ambele .. 
sensuri a fost limitată vi-

a avut teza maximă de circula
ție a tuturor autovehicu
lelor la 40 km pe oră. 
Revine tuturor conducă
torilor auto obligația de _ 
a respecta cu strictețe a-- 
castă restricție. (T.Ț.)

tă întîrzieri la montajul ca- 
zahelor, ca și la lucrările 
de înzidiri interioare și la 
instalațiile aijexe. Sînt în 
urmă față de prevederile 
din grafic lucrările de Jâ 
instalația de dedurizare și 
demineralizare a apei. La 
instalația de spălare a ga
zelor și la anexele coșului 
înalt de dispersare a gaze
lor se constată, de aseme
nea, întîrzieri.

începutul perioadei, 
vară, cînd condițiile
lucru pe șantiere sînt deo
sebit'de favorabile, impune 
constructorilor să-și con
centreze eforturile asupra 
acestor obiective de reaU-

de 
de

CINE DREGE? Pentru 
repararea unor conduc
te sparte, lîngă blocul 20 

. de pe strada Independen
ței din Petroșani s-a să
pat, în urmă cu mai bine 
de trei săptămîni, o groa
pă lungă de cîțiva zeci 
de metri. Conducta a fost 
reparată. Dar groapa a 
rămas neastupată. Deci 
unul strică pentru a repa
ra, altul repară doar, con
ducta, dar nimeni nu ni- 
velează locul .(V.S.)

Rubrică realizată de I
Viorel STRAUT J

zarea cărora depinde res
pectară punerii în funcți
une, a instalației. Efective 
medii de 700 de construc
tori sînt concentrate pe a- 
cest vast șantier pentru 
accelerarea lucrărilor și 
respectarea termenelor de 
predare a lor la beneficiar. 
Aceste efective se cer mai 
judicios utilizate, cu priori
tate la obiectivele care 
condiționează punerea în 
funcțiune a instalației.

Reprezentanți ai benefi
ciarului — ingineri stagi
ari, tehnicieni și munci
tori — participă la lucrări
le de montaj, supraveghind 
respectarea "întocmai a do
cumentațiilor le execuție. 
Sînt desfășurate ample lu
crări speciale de proteja
re anticorozivă a utilaje
lor montate. Lunile iunie, 
iulie, august și septembrie 
constituie o etapă decisivă 
pentru respectarea terme
nului de pornire a instala
ției în probe tehnologice. 
Constructorii, și îndeosebi 
antreprenorul general, tre
buie să-și mobilizeze din 
plin resursele materiale și 
umane în acest moment 
decisiv pentru intensifica
rea ritmului de lucru, pen
tru lichidarea restanțelor 
1» obiectivele de care de
pinde pornirea instalației 
în probe tehnologice 1



Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

■ PETRU BUCINSCHI, Lupeni: 
Nu ne scrieți cînd ați întrerupt activita
tea la I.F.A. Vîscoza Lupeni, trecînd la 
unitatea Ehergo-Petrpl Craiova. Oricum, nirea cumulativă a mai multor condiții: 
înainte de recenta majorare a retribuți- efectuarea de lucrări superioare în ui ti - 
fior, clasei 20 îi corespundea retribuția mele trei luni, realizarea sarcinilor cu 
de 2470 lei și nu 2960 cum susțineți. Nu respectarea’calității prescrise a lucrărilor, 
sînt reale nici „corelațiile11 între clase și vechimea și pregătirea stabilite de lege, 
gradații pe care le faceți în sesizare. Este necesar, de asemenea, ca unitatea 
Pentru edificare, consultați Legea 57/ să aibă prevăzut în planul său un volum 
1974 cu modificările ulterioare. Referitor

■ la cel de-al doilea aspect semnalat, vă 
precizăm că, în conformitate cu dispozi- sonal-învățămînt-fetribuire al întreprin- 
țiile Legii 26/1967, concediul șuplimen- <’ -
tar se stabilește proporțional cu timpul .condițiile de promovare pentru 
lucrat, în condițiile pentru care ...se acor- caz în parte.
dă, în perioada celor 12 luni premergă- j GHEORGHE CĂSANEANU, Petrila: 
toare acordării concediului. Pentru con- -............................. -
diții de subteran, în minele de cărbune, 
durata concediului suplimentar este de 
9 zile pentru un an lucrat, deci nu aveți 
cum să primiți 6 zile pentru 6 luni lu
crate. S-a -greșit, dacă s-a procedat ast
fel, în sensul că ați primit mai mult.

■ UN GRUP DE ARTIFICIERI, Ani- o limită’de vîrstă pînă la care se’ contri- 
lioasa: O sesizare personală își găsea efi
ciență în sensul că puteam cunoaște con
dițiile concrete ale celui interesat, după

' ctiin veți observa din cele ce urmează.
Astfel, ne scrieți că lucrați în meserie 

’ 'de1 10—15 ani, fără a da alte amănunte 
‘ tlțile. In conformitate cu prevederile art. 
“ 2-2 din Legea %r. 1271971, promovarea 
" muncitorilor calificați în categorii supe- 
“floare se face pe bază de probă practi- 
’că și verificare a cunoștințelor profesio- 

vL__

nale de către o comisie tehnică de în
cadrare și promovare. Propunerea pen
tru această examinare "se face cu întru-

vechimea și pregătirea stabilite de lege,

sufieient de lucrări corespunzătoare ca
tegoriei solicitate. De .la serviciul per-

derii puteți afla dacă îndepliniți sau nu 
fiecare

persoa-Potrivit art. 23 din Legea 1/1077, persoa
nele fără copii datorează contribuția sta
bilită, începînd cu luna în care împli
nesc vîrstă de 25 de ani și încetează în 
luna următoare aceleia, în care devin 
părinți sau îndeplinesc condițiile de ex
ceptare prevăzute de lege. Nu se prevede

buie, prin urmare, această obligație în
cetează, în celelalte cazuri, atunci cînd 
cel în cauză nu mai are calitatea de per
soană încadrată în muncă. Conform art. 
24, alin. 2 din aceeași lege, se consideră 
persoane cu copii și cei cu copii înfiați. 
Aveți posibilitatea să înfiați un copil 
dacă este în interesul său și părinții fi
rești sînt de acord.

Ilie ȘERBAN, jurist

Laudă omului muncii și creației sale4'f;

Cu tot satul
(Urmare din pag. I)

dați la șut. Din cătunele 
petrilene Dobrești, Popi 
și Jieț i-am văzut pe flu- 
ierașii Cornel și Mihâilă 
Dobre, Petru și Dumitru 
Călina, Nicolae Telean- 
eă, Nicolae Ciurea, Ion 
Tilea, Ion Tîncă, Victor 
Mirci, toți ' încadrați la 
mină. In vreme ce grupu
rile artistice din Simeria 
.și Rovinari numărau cite 
60 de membri, de la clu
bul din Petrila-au venit 
la nedeie doar 14 artiști 
amatori... ~

Exemplele prezentate 
ilustrează un adevăr de 
netăgăduit: oamenii mun
cii din Vale iubesc 
moșul, în calitate de 
atori și admiratori; 
minele culturale din 
roșeni și Jieț nu au 
dre de conducere și 
tructori artistici remune
rați, totuși sătenii cîntă, 
dansează, pun în scenă o- 
biceiuri străvechi.

fru- 
cre- 
că- 
Pa- 
ca- 

ins-

la sărbătoare
(Urmare din pag. I)

I
— Noi, sublinia Ionel 

Dănescu; .supraveghetor 
în sectorul V al I.M. Pa
roșeni, avem ’ la cămin 
magnetofon, televizor și 
pikup. Cînd nu , avem 
treabă la mină, la termo
centrală sau nu sîntem la 
munte după oi, ne strîn- 
gem la, cămin cu familiile 
noastre; faceta horă, cîn- 
tăm. Lâ voie bună nu tre
buie să ne împingă cineva 
de la spate. Asta nu în
seamnă că la muncă ne 
stau mulți în față. Ne 
bucurăm cînd sîntem ’ 
chemați să ne arătăm bo
gata și frumoasa zestre 
spirituală în fața oameni
lor muncii.

Alte comentarii sînt de 
prisos. Sătenii din Vale 
iubesc folclorul, îl culti
vă,însă merită să fie mai 
mult sprijiniți de specia
liștii Casei de cultură și 
cluburilor muncitorești să 
constituie formații ' artis
tice de un nivel deosebit, 
care să ducă fala muni
cipiului nostru în com
petițiile de anvergură re
publicană. Fiindcă for
mațiile constituite ad- 
hoc, cu repetiții... campa- 
niere, doar în preajma 
concursurilor, oricîtă bu
năvoință ar avea mem
brii lor, nu aduc decît 
platonica satisfacție ca 
număr și prezență pe sce
nă, nivelul calitativ al ac
tului artistic suferă în-

Un public deosebit de 
receptiv și cald a putu* 
audia, alături de neste
matele cîntecului renaș
terii f ranceze, italiene și; 
engleze („11 est bel et bou“ 
„Fire, fire11, „Mattona 
mia carra11, „I vaghi fio
ri”), un buchet de lucrări ! 
românești corale clasice 
și contemporane: „Măreț j 
precaiin Carpații11 de, Ma- * 
rin Constantin „Cîntarea i 
României11 de Ion Vintilă,^ 
„Floricica11 de Fr. Hu-r j 
bic, 1 „Chindia1* de Al. j 
Pașcanu, „Ritual pentru : 
setea pămîntului1* de M.: 
Marbe, „Sîrbă“ de Gh. i
Danga, „Cîntec și joc1*1
de Radu Paladi, „Ecouri j 
transilvănene1*, cuprin- 
zînd o prelucrare de fol- < 
clor aparținînd lui Dan 
Stoia și o parte din mu- ’ 
zică lui Ion Vidu.

Momentul instrumen
tal a cuprins „Recitativ 
și Scherzzo*1, de F. Kreis- ' 
Ier, Baladă** de C. Po- 
rumbescu (Gabriel Croitd- 
ru, la vioară) și un nu
măr de sclipitoare mo-' 
mente muzicale de percu
ție: R. Korsakov, „Zbo
rul cărăbușului**, G. Dî- 
nicu, „Căruța poștei11 și 
„Hora Stacatto11 (Emil O- ■ 
prea, xilofon). . ?

Periplul madrigaliști- 
lor, aflați sub magica ba
ghetă a Artistului eme
rit Marin Constantin con
tinuă. Astăzi, ei se vor 
întîlni cu minerii din Pe
trila, atît în sala de apel 
cît și în cadrul spectaco
lului de seară, la clubul 
muncitoresc.

Noi blocuri

5
BREVIAR

TOTAL IN JOC A

De la începutul anului, 
zestrea edilitară'af- noilor 
cartiere din localitățile mu
nicipiului s-au îmbogățit 
cu 184 apartamente'. Cons
tructorii de locuințe din 
Valea Jiului au predat ast
fel, beneficiarilor cu 72; 
mai multe apartamente de- 
cît era prevăzut în pri
mele cinci luni ale anului. 
Cele mai multe aparta
mente — 98 — aU fost re
cepționate la Uricani, iar 
74 la Petroșani. în cartie
rul Petroșani—Nord a fost 
eliberat de curînd ampla- 
samentul ' pentru blocul 77, 

. eu 32 «apartamente.

Imagine din salonul 
de artă fotografică „Fo- 
tofolclor ’84“ organizat 
in cadrul manifestări
lor prilejuite de „Nede- 
ia vulcăneană".

FOTBAL, DIVIZIA C

pentru locul II
(bară în min. 24), 
(singur cu portarul.

MINERUL PAROȘENI 
H-,.DACIA ORAȘTIE 4—1 
(1—1). Primul loc fiind zie șutul min. 30) și 
„adjudecat11 încă din tur 
de Explorări Deva, bătălia dar Tușan este pe fază), 
în seria a VIII-a a diviziei 
C se dă doar pentru locul 
H (trei echipe) și pentru e- 
vitarea retrogradării (12 
echipe !).

Duminică, Minerul 
roșeni a depus 
serioasă pentru 
tocului secund, 
fără drept de apel, o con
tracandidată — Dacia O- 
răștie.

Partida începe cu o „lo
vitură11 de teatru, grație 
unei faze antologice: por
tarul Tușan de la „Dacia11 
degajează direct în spate
le lui Gîtan, de unde ri
coșează la... Popescu Be- 
none. Sirr^lă formalitate 
și în min. 3 este 1—0.

In continuare se ratează 
ocazii mari de către Boloș

Gîtan 
întîr-

Bîr- 
san (șut puternic plasat,

Pa- 
o opțiune 
ocuparea 

învingînd,

Au trebuit să treacă 37 de 
minute de la primul gol 
ca să cadă al doilea. Insă, 
contrar aspectului jocului, 
cei ce înscriu sînt oaspeții: 
la centrarea lui Sorin ~ 
pa, Lăzăroiu comite 
he nț în careu; penalty 
xecutat foarte bine de 
roș și egalitate 1—1, 
minutul 40.

A doua repriză este 
minată categoric de elevii 
antrenorului Tiberiu Be- 
nea care se detașază net 
prin golurile marcate dej 
Maria (cu capul) min. 54, 
Leleșan (tot cu .o 
cu capul) min. 
min. 75.

In concluzie, 
clară, meritată.

Vasile

67

o

Po- 
un 
e-

Bo- 
în

do-

lovitură 
și Boioș

victorie

ANGAJAMENTUL
MINERUL ANINOASA 

— U.M. TIMIȘOARA 4—1 
(1—1). Deși au fost con
duși din min. 7 (cînd a în
scris Haid) pînă în min. 
27 (egalează Hădărean din- 
tr-o pasă a lui Dozșa) ju
cătorii din Aninoasa au 
manifestat de-a lungul în
tregii întîlniri o atitudine 
de angajament total față 
de joc, lucru 
de această dată 
la de marcaj.

Prima parte a 
încheie cu rezultatul 
1—1; Hădărean (min. 
ratează din 
șutul puternic al lui Foc- 
șan întîlnește stîlpul din 
dreapta. Repriza secundă 
începe bine pentru gazde: 
juniorul Iosif Popa cen
trează, Ghilan se înalță și 
cu capul expediază balonul 
în gol, aducînd avantajul 
de partea coechipierilor 
săi. In continuare, ințiati- 
va este de partea localni
cilor, care combină lucid la 
mijlocul terenului și aețio-

consemnat 
și pe tabe-

partidei se 
de 
40) 

apropiere, iar

nează periculos 
In min. 70 Dosza 
de pe Sătmăreanu, acesta 
prelungește pînă la Hădă
rean, care marchează ridi
când scorul la 3—1. Două 
minute mai tîrziu, Hădă
rean rușește să pună pe 
picior greșit defensiva ti
mișoreană și să înscrie cel 
de al patrulea gol al echi
pei și al treilea semnat de 
el. Oaspeții fac schimbă
rile regulamentare întă
rind apărarea, unde-i re
trag și pe -Mușat și Belanov, 
spre a evita o înfrîngere 
categorică.

Formația antrenată de 
C ornel Cărare și Octavian 
Danciu a demonstrat că 
este în stare să învingă o 
adversară puternică și încă 
Ia scor.

Sperăm ea revenirea din 
acest retur să se mențină 
și în ultimele două etape, 
cînd minerii vor întîlni la 
Ghelar și acasă pe Minerul 
Ghelar si, respectiv, pe Mi-

in atac, 
îl deschi- I I

V
V

• RUGBY, divizia 
Știința Petroșani 
C.S.M. Sibiu 15—6.

• FOTBAL, divizia B: 
Minerul Lupeni — Glo
ria Reșița 3—0, divizia 
C: Minerul Paroșeni — 
Dacia Orăștie 4—1, 
Minerul Aninoasa — 
U.M. Timișoara 4—1, 
Metalul Bocșa — Mine- 
rul-Știința Vulcan 5—1. 
Campionatul municipal, 
etapa a Vl-a din retur:

Popice Victorie clară cu multe satisfacții
temeinicJIUL PETRILA — GAZ 

METAN MEDIAȘ 5077— 
4751. In turul II al cam
pionatului de calificare, 
pentru divizia A, popica
rii din Petrila au întîlnit 
pe arena „Record1-1 din Cluj- 
Napoca formația Gaz Me
tan Mediaș. Confirmînd 

’forma excelentă în care se 
află, după ce au surclasat 
în primul tur pe C.FJR. A- ; 
rad cu 326 p.d., ei ne-au

oferit o plăcută coinciden
ță învingînd pe Gaz Metan 
cu același scor, obținînd 
astfel dreptul de participa
re la turneul final de pro
movare, care va avea loc 
pe cocheta arenă cu opt pis- 
te automate din stațiunea 
Neptun, în perioada 20—24 
iunie. ■

După cum ne declară an
trenorul Victor Miclea, ju
cătorii sînt hotărîți să șe

•pregătească
timpul scurt care ă mai 
mas, pentru a reuși în fi
nal să-și atingă scopul

■ propus, promovarea în pri
ma divizie. Iată rezultatele 
individuale ale jucătorilor:

■ Nicolae Păsărică (875 punc
te), Constantin Dobrică 
(868), Victor 
loan Scdrțea 
pa (813) și 
(802).

Miclea (864), 
(855), Ion Po- 
Valer Piscoi

S. IOAN

Proiectantul Petroșani | 
— Spitalul Petrila 4—0, 4 
Minerul Dîlja — Să- / 
nătatea Petroșani 0—5, 1 
U.M. Petroșani — Uti- L 
lațul Petroș ani 2-—3. J

• BARAJ pentru I 
cîștigarea titlului de 
campioană județeană, 
joc retur: C.F.R. Sime- 
ria — Minerul Uricani 
3—0 la seniori și Oxi- 
genul Hunedoara — 
Preparatorul Lupeni 
8—1 la juniori.

S. BALOI

1
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FILME

a sositînceperea lucrărilor Consfătuirii 
economice la nivel înalt

Delegația P.C.R., la funeraliile 
tovarășului Enrico Berlinguer, 

a sosit la Roma

20,50 Film artistic; 
„Doctorul Poenaru“ 
(color).
O producție a Ca
sei de filme Unu.

22,20 Telejurnal (p.c.)
22,30 închiderea progra

mului.

a țărilor membre ale C.A.E.R.
MOSCOVA 12 (Ager-. 

preș). — La 12. iunie, la 
Moscova au început lucră- tă de tovarășul Todor Jiv- 
rile Consfăturîi economice 
Ia nivel înalt a țărilor mem
bre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

La consfătuire participă 
delegația Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ăl Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Iau parte, de asemenea, 
delegații din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. 
golă, R.P. Polonă, 
Ungară, U.R.S.S. și 
.Vietnam.

Consfătuirea a fost 
chisă printr-un cuvînt 
salut rostit de Konstantin 
Cernenko, secretar general 
al C.G. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Cuba, 
Mon-
R.P.
R.S.

des- 
de

ia

Ședința de dimineață a
consfătuirii a fost prezida-

kov, iar cea de după-amia- 
Ză — de tovarășul Janos 
Kadar. l. c .

La consfătuire se dez
bat cele mai importante 
probleme ale dezvoltării e- 
conomice și ale colaborării 
țărilor frățești.

La ședințe au luat 
vîntul tovarășii K.U. 
nenko, Todor Jivkov, 
nos Kadar, Le Duan, Erich 
Honecker, C.R. Rodriguez.

Consfătuirea economică 
își continuă lucrările.

★

cu-
Cer-

Ja-

începutul ședinței, 
consfătui- 

moment

ROMA 12 (Agerpreș). — 
Marți seara a sosit în capi
tala Italiei delegația Parti
dului Comunist Român ca
re va participa la funerali
ile tovarășului Enrico 
Berlinguer, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Italian.

Delegația. este condusă 
de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Din delegație 
face parte tovarășul Cons
tantin Radu, secretar al C.C. 
al P.C.R.

PETROȘANI
iembrie : Bocet vesel; U- 

| nirea: întîmplare la fii— 
| mare ; Parîngul: Afacerea 

■Pigot. " ''

GENEVA

I 
I 
I
I
i
I 
I i

PETRILA: Melodii la 
Costinești.

LONEA: In umbra le
gii- '

La 
participanții la 
re au păstrat un 
de reculegere în memoria 
lui Enrico Berlinguer, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Italian, per
sonalitate remarcabilă a 
mișcării comuniste și mun
citorești italiene și interna
ționale.

Reluarea lucrărilor sesiunii 
Conferinței pentru dezarmare 

GENEVA 12 (Agerpreș).
— La Palatul Națiunilor 
Unite din Geneva au fost 
reluate, marți, lucrările 
părții a doua a sesiunii din 
acest an a Conferinței pen
tru dezarmare, organism 
de negocieri O.N.U. în pro
blemele dezarmării, din ca
re fac parte 40 de state, in
clusiv România.

Participanții continuă e- 
xaminarea ansamblului 
problemelor încetării cursei

și dezarmării 
celor privind 
nucleară,, pre- 
război nuclear 
și distrugerii

înarmărilor 
îndeosebi a 
dezarmarea 
venirii unui 
interzicerii 
armelor chimice, acordării 
unor garanții de securitate 
corespunzătoare pentru sta
tele neposesoare de arme 
nucleare, prevenirii cursei 
înarmărilor în spațiul ex- 
traatmosferic, definitivării 
unui program global de de
zarmare.

Secretarul general al O.N.U 
în vizită la Tel Aviv

I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ii

ii

ANINOASA: Casa vi
surilor.

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

LUPENI — Cultural
Tatăl reginei.

URIC ANI: Martorul
de pe cap Arcona.

15,00
15,05
15,30

IV

I «
II
I
i
I
i
I
i
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I

un ue șuri. u,vo nauiu- . 
caruselul copiilor. 12,00 •

I
I
I

RADIO
5,00 Buletin de știri.’ 

5,05 Ritmuri matinale.! 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre- i 
sei. 8,10 Curierul melo- • 
diilor. 9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de’ 
știri. 10,05 Interpreți de I 
muzică populară. 10,30 i 
Din țările socialiste. Re-1 
poftaje și documentare 
din R.P. Bulgaria, R.P. i 
Chineză. 10,45 Ani de lu
mină, ani de împliniri 
cîntece patriotice și re
voluționare. 11,00 Bule-1 
tin de știri. 11,05 Radio-I

Buletin de știri. 12,05 Ști
ința secolului XX. 12,25 
Din comoara folclorului. 
13.00 De la 1 la 3. 15,00 | 
Clubul invitaților. 16,00 
Buletin de «știri. 16,05 So
liști și formații folclorice 
de la sate. 16,20 Partidul, 
Ceaușescu, România -r-

Sesiunea Consiliului Mondial al Alimentației
ADDIS ABEBA 12 (A-

gerpres). — In capitala E- 
tiopfei s-au'deschis lucrări
le celei de-a 10-a sesiuni a 
Consiliului Mondial al Ali
mentației, la care participă 
reprezentanți din numeroa
se țări ale lumii, printre 
care și România,

Intre principalele pro
bleme înscrise pe agenda 
dezbaterilor figurează, cu 
prioritate, situația alimen-

tară din țările africane, 
dificultățile pe care le în
tâmpină statele continentu
lui — în special cele afec
tate de secetă — în dome
niul aprovizionării cu ali
mente de strictă necesitate.

TEL AVIV 12 (Agerpreș). 
— Primul ministru al Isra
elului, Yitzhak Shamir, a 
conferit, marții cu secreta
rul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, care 
se află în vizită . în această 
țară, în cadrul unui tur
neu întreprins într-o serie 
de state din zonă. Cu a- 
cest prilej, au fost exami
nate probleme privind si
tuația din Orientul Mijlo-

ciu și ocupația israeliană 
din sudul Libanului.

Purtătorul de cuvînt gu
vernamental, Avi Pazner, 
a declarat, după întreve
dere, că Shamir a resprins 
propunerea de organizare 
a unei conferințe interna
ționale, sub 
O.N.U., pentru soluționa
rea politică a problemei O- 
rientului Mijlociu — rela
tează agenția AP.

auspiciile

Telex.
Clubul tineretului.
Emisiune în limba program de cîntece. 16,30 
maghiară (p.c.) 
închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (p.c.)
— Sub semnul anului 

jubiliar.
20,20 Ctitorii cu care ne 

mîndrim. Transmi
siune de pe platfor
mele industriei vîl- 
cene.

20,40 Românie, dulce ța
ră. Pagini muzicale 
în interpretarea co
ralei „Miorița" din 
Reșița.

16,30
Coordonate economice. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Litera și spiritul 
legii. 17,30 Corul de copii I 
„Greierașul" din Bucu
rești. 17,40 Odă limbii 
române. 18,00 Orele se
rii. Radiojurnal. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,05 Opera 
„Peneș Curcanul" de E- 
inil Lerescu (fragmente). I 
23,30—5,00 Non stop mu- . 
zical.

I

I
I

Greva minerilor 
britanici

LONDRA 12 (Agerpreș). 
— De patru luni continuă 
în Marea Brîtanie greva ce- 

mîneri 
in 
de 
a 

20 de exploatări carboni
fere, ceea ce ar determina 
concedierea a 20 000 sala- 
riați. Pentru a-și exprima 
solidaritatea cu minerii, 
și alte categorii de munci
tori britanici șî-au între
rupt activitatea. Astfel, la 
apelul sindicatului pe ra
mură, muncitorii feroviari 
din comitatul Nottingham 
au refuzat să transporte 
garniturile cu cărbune pe 
liniile ferate.

lor peste 100 000 
care au încetat lucrul 
semn de protest față 
proiectele de închidere

Acțiuni pentru pace și dezarmare nucleară
PARIS 12 (Agerpreș). — 

Intr-o corespondență din 
Amsterdam, ziarul , „Le 
Monde“ subliniază că pro
blema rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune a 
devenit subiectul politic 
central în Olanda la ora ac
tuală. De asemenea, even
tualitatea instalării unor a- 
semenea rachete pe terito
riul olandez preocupă mai 
mult decît oricînd pe ori
care dintre olandezi. Intr- 
un context în care Se vor
bește despre alegerile pen
tru Parlamentul vest-euro- 
pean (organul consultativ 
al C.E.E.) ziarul subliniază 
că o serie de partide poli
tice din Olanda cer actua
lului președinte al Parla
mentului vest-european, 
Piet Dankers, care este o- 
landez, să „se opună în- 
tr-un mod mult mai vigu
ros eurorachetelor".

WASHINGTON 12 (A-
gerpres). — Mișcarea pen
tru înghețarea arsenalelor 
nucleare, pentru dezarma
re, în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară -și pen
tru prevenirea războiului 
capătă amploare în Statele 
Unite ale Americii — au 
declarat conducătorii or
ganizației întitulate „Cam
pania pentru înghețarea 
armamentelor nucleare", în 
cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate în clă
direa Congreului ameri
can. Cu acest prilej, H. 
Stassen, membrii al con
ducerii acestei organizații, 
a apreciat că, urmare a am
plificării mișcării împotri
va cursei înarmărilor și a 
pericolului de război, la 
care s-au raliat sute de or
ganizații și milioane de a- 
mericani, un număr tot mai 
mare de membri ai forului 
legislativ al S.U.A. se si-

tuează pe poziții critice sau 
de opoziție față de sporirea 
cheltuielilor militare și se 
pronunță pentru începerea 
unor tratative de substan
ță în problemele dezarmă
rii. în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară.

TOKIO 12 (Agerpreș). — 
In Japonia este în plină 
desfășurare tradiționalul 
„Marș al păcii", la care iau 
parte zeci și zeci de mii de 
persoane, de cele mai va
riate convingeri politice, 
ce se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor și pen
tru adoptarea de măsuri 
concrete, de diminuare și 
eliminare a pericolului nu
clear. Din cele mai înde
părtate localități ale țării 
pornesc marșuri spre ora
șele Hiroșima și Nagasaki, 
unde în luna august va a- 
vea loc comemorarea vic
timelor bombardamentelor 
atomice din 1945.

s

Livezeni
încadrează direct sau prin transfer

întreprinderea minieră

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

12/1971.

Mica publicitate

BELGRAD 12 (Agerpreș). 
— Pe căiie ferate iugoslave 
au fost transportate, în 
primele cinci luni ale anu
lui, aproximativ 33,4 mi
lioane tone de mărfuri, CU 
350 000 tone mai mult de
cît în intervalul corespun
zător al anului trecut, in
formează agenția Taniug. 
Se precizează că minereu-- 
rile, materialele de cons
trucție, îngrășămintele
chimice și produsele in
dustriei siderurgice au avut 
ponderea principală în 
transporturile realizate in 
perioada ianuarie — mai.

'
BUDAPESTA 12 (Ager- 

pres), — In localitatea Ny- 
iregyhaza din R.P, Ungară 
a fost încheiată construc
ția unuia dintre cele mai 

. însemnate complexe me
dicale din țară. Specialiș-

Știri din țările socialiste
Planul prevede ca în a- 

nul 1984, prin 
sectoarelor de 
tehnică pe țară 
lizeZe reduceri 
mului cu 603 000 tone 
minate, 478 000 tone 
ment, 4 400 tone cupru.

*
PHENIAN 12 (Agerpreș).

— Extinderea centrului car
bonifer de la Anju, unul 
dintre cele mai însemnate 
din R.P.D. Coreeană, 
înfăptuiește intr-un 
rapid. In prezent se 
în faza finală o: serie 
noi mine, ce vor fi dotate 
cu echipament modern. 
Paralel, în acest an urnea 
za a fi date în exploatare 
peste o sută de clădiri in

tii și tehnicienii au trecut 
deja la montarea apara
turii medicale, cu ajutorul 
căreia prsonalul acestui 
complex va asigura nu 
numai asistența pentru vin
decarea unor maladii, ci 
efectuarea de cercetări 
experimente științifice.

★
BERLIN 12 (Agerpreș). 

In acest an, în R D. Germa
nă se alocă pentru lucră
rile de cercetări și proiec
tări 10,5 miliarde mărci. 
Eforturile colectivelor de 
cercetători și proiectanți șe 
concentrează asupra tema
ticii legate de reducerea 
consumurilor de energie, 
materiale și materii prime, 
de punerea Ia punct a unor 
tehnologii noi, avansate.

«i
5i

eforturile 
concepție 

să se res
ale consu- 

la- 
cî-

. se
ritm
află 

de

dustriale și social-culturaîe 
precum și 1 200 de aparta
mente.

Aaju este una dintre zo
nele cu cel mai mare ritm 
de dezvoltare economică 
din R.P.D. Coreeană.

■ *
BEIJING 12 (^gerpres).
Oamenii de știință' din 

provincia Jiangsu (din estul 
R.P, Chineze) au obținut 16 
noi varietăți de orez și ce
reale prin tehnologia radi
ațiilor: Utilizate pe o supra
față de 600 000 heciare, elt 
au permis, anul trecut rea
lizarea în medie, a- Unei re
colte suplimentare' de 0,4 
tone, ia nectar.

Agenția China Nouă men
ționează câ specialiștii din 
această: provincie folosesc 
cu succes tehnologiile nu
cleare și în alte domenii de 
activitate.

VIND Fiat 600, cota ze
ro. Informații, Lonea, Re
publicii 297. (2134)

GĂSIT cal. Informații 
Nistor loan. Vulcan, stra
da Șocănească nr. 2. (2135)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 3729, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O delar nulă. 
(2130)’

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Serdesniue Mihai, e- 
liberată de Institutul de 
Mine Petroșani. O declar 
nulă. (2131)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
423, eliberată dc Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (2132)

-PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baribu 
Gheorghe. .............“
IPSRUEEM 
declar nulă.

PIERDUT 
dent pe 
Mircea, 
tul de mine Petroșani, 
declar nul. (2136)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice)

de 
O

eliberată
Petroșani.
(2133)
carnet'’de stu- 

numele Codrin 
eliberat de Institu- 

11

de
__ _____ , nr.
2317. eliberată de Institu- 
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (2137)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodi**) nr. 1123, 
eliberată du Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2116)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 
3113 și 3822, eliberate de 
I nstitutul de mine Petro
șani. & declarăm nule. 
(2117), _

PIERDUT legitimație biz 
bliotecă (periodice) nr. 
1306, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (2119)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3811, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă., ;(212b) : ::

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Dumitrescu Gheor
ghe, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă.: (2121)

PIERDUT carnet de stu- 
dent pe numele Nicolaescu 
Ioan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (2122).

PIERDUT .legitimații, de 
bibliotecă (periodice) nr, 
431 și 1231, eliberate de 
Institutul d<- mine Petro
șani. I^e. declar nule, (2123)
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