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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o delegație de partid și de stat a R.P.D.

Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen 
va efectua o vizită oficială de prietenie 1

; ' în țara noastră t '
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist Român, pre- ;« 
ședințele Republicii Socialiste România, o delegație i 
de partid și de stat a Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii Populare Demo- 
erate Coreene, va efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă România, în a doua parte $ 
a lunii iunie a.c.

ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!
I.M. Bărbăteni

Un nou termen de 
redresare a producției — 
începutul decadei a Il-a

Lucrările Consfătuirii economice Io nivel înalt 
â țârilor membre ale C.A.E.R.

în ședința de ieri a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Pe parcursul acțiunii 
noastre de presă, ACȚIU
NEA, COCS ’84, organiza
tă Și ta întreprinderea mi
niera Bărbăteni am pre
zentat necazurile, deficien
țele — unele obiective, al
tele subiective — cu care 
colectivul s-a confruntat în 
prima pante a anului. Nu 
insistăm și nu revenim a- 
supra lor, pentru că ele 
sînt cunoscute Nu insis
tăm nici asupra modului 
în care au fost rezolvate 
— pentru că, așa cum am 
fost informați de directo
rul minei, ing. Ovîdiu A- 
vraniescu, o bună parte 
dintre acestea au fost în- 
tr-adevăr rezolvate — atîta 
vreme cit producția extrasă 
nu s_a ridicat la nivelul 
planificat, iar calitatea 
cărbunelui nu s-a încadrat 
în indicatorii stabiliți- Prin 
această afirmație nu vrem 
să minimalizăm eforturile 
depuse de întregul colec
tiv al minei, pentru re

dresarea extracției, pentru 
creșterea producției de căr
bune și îmbunătățirea ca
lității acestuia. Aceste e- 
forturi sînt concretizate în 
sporirea cantității de căr
bune extras zilnic, cu pes
te 120 de tone, spor de 
producție care reprezintă, 
de fapt, mai mult de _ju~ 

, matale din minusul pe" ca
re îl înregistrează zilnic, 
minerii de Ia Bărbăteni. 
Dar cum, „mai mult de 
jumătate" nu înseamnă 
întreaga cantitate restanță, 
ca să nu mai amintim v șî - 
de faptul că producția me
die zilnică trebuia depășita 
pentru a fi recuperat mi
nusul înregistrat, să vedem 
care sînt ultimele opinii, ul
timele păreri ale cadrelor 
din conducerea minei pri
vind situația producției.

Ing. Ivan Vitan, șeful 
biroului programare și ur
mărirea producției ne in
forma: „Am început, în

subteran, montarea cons
trucțiilor metalice necesare 
susținerii benzii nr. 7, de la 
orizontul 650, lucrare deo
sebit de importantă prin 
plasarea formațiilor la lu
crările de pregătiri din 
stratul 13 blocul X. Odată 
cu plasarea acestor lu
crări, producția medie zil
nică extrasă va crește în 
continuare. Singurul pe 
care îl mai întîmpinăm si 
a cărui rezolvare nu de
pinde numai de noi este 
intrarea la capacitate a a- 
batajului Cameră nr. 7, 
stratul 3, care, încă, nu ă 
intrat în plin, pe întreaga 
grosime a stratului de căr
bune. Informațiile furniza
te de ing. Vitan sînt com
pletate de directorul mi
nei, ing. Ovidiu Avrames- 
cu, care, ne preciza;, că: 
„Am primit covorul. de

Gheorghe SPfNU

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
La 13 iunie, la Palatul Ma
re al Kremlinului din Mos
cova, au continuat lucrările 
Consfătuirii economice la 
nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Ședința de dimineață a 
fost prezidată, în ordinea 
alfabetică stabilită, de Le 
Duan, secretar general al 
C.C. al P.C.V., iar cea de 
după-amiază — de Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.D.G.

In legătură cu probleme
le aflate în dezbatere au 
luat cuvîntul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general 
al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al 
R.P.M., Wojciech Jaruzels
ki, prim-secretăr al C;C. 
al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.P.

De asemenea, în ședința' 
de dimineață a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu

nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

In ședința de după-amia
ză au luat cuvîntul Nikolai 
Tihonov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S,, și Gustav HusaȘ, 
secretar general al C.C. 
al P.C.C., președintele 
R.S.C.

Lucrările consfătuirii . e_ 
conomice la nivel înalt con
tinuă.; ;:?■ - ■

Patra decenii ale devenirii noastre
Minerul-tehnician - prezență cotidiană

Ain abatajele Văii Jiului

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigadierul Laurențiu 
Burlui alături de ortacii 

Viorel Lăutaru și Toma 
Șopirtoc din schimbul 
condus de minerul Gheor- 
ghe David, componenții 
uneia dintre formațiile de 
lucru ale sectorului III de 
la I.M. Dilja, care depă
șesc constant productivi
tatea muncii în medie cu 
500 kg/post.

Foto : Șt. NEMECSEK

In nenumărate rînduri, 
cu prilejul vizitelor de 
lucru în Valea Jiului, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, Minerul 
nostru de onoare a ac
centuat pe pregătirea, în 
cadrul industriei miniere 
moderne, a unor oameni, 
a minerilor-tehnicieni ca
re să știe nu numai să 
folosească utilajele mo
derne, ci să le și întreți
nă, să le repare și să le 
revizuiască, să le stăpî- 
nească. Minerul-tehnician 
înseamnă un om cu o 
pregătire profesională 
înaltă, care să posede 
cunoștințe în meseriile 
„de graniță" — electrolă- 
cătuși, electromecanici. In 
Valea Jiului s-a - trecut 
neîntîrziat la transpune
rea în practică a acestei 
sarcini. Și rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. Creș
terea de la an la an a 
producțiilor de cărbune 
extras stă mărturie.

Acum, in anul 40 ,al li
bertății șl demnității, 
noastre, introducerea ma
sivă a mecanizării, folo
sirea intensivă, extensivă

și eficientă a utilajelor 
din dotare sînt realități in
contestabile, Prezența lor, 
din ce în ce mai evidentă, 
în minele Văii Jiului, a 
determinat mutații pro
funde în pregătirea
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menilor. A apărut o no
uă meserie în minerit? 
Sigur, minerul-tehnician! 
Oamenii, fie că sînt. din 
cei „vechi", ai anilor 60, 
fie că abia pășesc de cî- 
teva luni pragul coliviei 
au înțeles că utilajul, 
complexul sau combina 
ii ajută, le ușurează mun
ca și, implicit trebuie 
cunoscut șurub cu șu-

rub, element cu element, 
trebuie cunoscut și ex
ploatat rațional, stăpinit 
responsabil.

Și au apărut specialiș
tii, minerii-tehnicieni, mi- 
nerii-mecanizatori de la 
complexe. Petru Mandriș 
sau Ilie Amorăriței, Cons
tantin Popa sau Teodor 
Boricalo — Ultimii doi au 
devenit Eroi ai " muncii 
socialiste, datorită meri
telor —, Francise Faza- 
caș, Pavel Dediu, Mihai 
Bueevschi, Ștefan Alba, 
Și lista ar putea continua. 
Ei, și mulți alții, au do
vedit că, ceea ce la în
ceput a fost o „definiție" 
în abatajele Văii Jiului 
— minerul-tehnician — a 
devenit astăzi, în anul 
marilor evenimente poli
tice — cea de-a 40-a a- 
niversare a Revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti-

■1

Luna manifestărilor politico-ideologic©, cultural-educative și sportive

„Lauda omului muncii și creației sale"

imperialistă și Congresul ț 
al XIII-lea al partidului 1 
— REALITATE, o realita- » ■ 
te care întregește multi- ț 
tudinea de realizări ale i 
socialismului. {
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In ziarul de azi

Mircea BUJORESCU

Importante depășiri aie sarcinilor
; In luna iunie, printre colectivele de mineri frun- ț 
i ta.șe în producție se mențin I.M. Livezeni, I.M. Paroșeni ; 
I și I.M. Uricani, care au extras producții suplimentare i 
; sarcinilor zilei de 12 iunie. ■ Cu plusul de 500 tone i
i de cărbune extras în ziua de 12 iunie, mina Paroșeni î
ț rotunjește plusul lunii în curs Ia 5 000 tone. H La mi- I 
i na Lonea, în fruntea întrecerii se situează sectorul î
; IV, cu un plus, de Ia începutul lunii de 2000 tone de ;
■= cărbune. După cum ne informează tovarășa Rodica I 
; Rișnoveanu, productivitatea muncii pe sector a fost Ș 
i depășită, în luna iunie, cu 1100 kg/post, iar în cărbune i 
f cu 1200 kg/post. Cele mai bune formații de lucru ale ș 
; sectorului sînt brigăzile conduse de Grigore Mîndruț ț 
j și Anton Florea. | De la tovarășa Rodica Mărăscu, ș 
1 din cadrul compartimentului de planificare al minei i 
• Uricani aflăm că la plusul minei au contribuit sectoa- | 
! rele II A (plus 762 tone), și III (plus 300 tone) prin | 
i activitatea bună a brigăzilor conduse de Petru Man- i 
î driș, respectiv Ștefan Karti. (Bujor MIRCESCU)

Mulțumim
I Grupul de compozitori, 
I muzicologi și interpreți de 
(prestigiu ai scenei muzi

cale 'bucureștene, îrnpreu- 
hă cu celebra formație 

' corală „Madrigal" au fost, 
Iieri, oaspeții minerilor 

din Petrila: Vrednicii băr- 
I bați ai citadelei miniere, 
I care va marca în acest 

an 125 de ani de la să
parea primului puț, au 

• făcut o primire deosebită 
! mesagerilor artei rornâ- 

nești și universale, gest 
| care- a fost cinstit . cu ■ 

multă dragoste .printr-un 
J scurt recital coral în sala 

lor de apel, program care 
a cuprins nestemate aleI

| zestrei noastre muzicale.

> »>
Aplauzele și bisurile au 
răsplătit măiestria artisti
că a madrigaliștilor, care 
au primit tin' dar simbo
lic — cite o margaretă, 
gest care evocă coeziunea 
întru muncă și spirit, iu
birea de frumos a creato
rilor și' admiratorilor 
actului artistic,

Seara, așa cum 
obișnuit și în zilele 
cedente, pe scena , clubu
lui. muncitoresc, din loca
litate, sub bagheta prof, 
univ. Marin Constantin, 
Artist emerit, „Madriga
lul" și-a .deschis corola 
de frumuseți a cîntecului, 
sensibilizînd numeroasa

Madrigal44!
asistență.. Astfel s-a des
fășurat, la un nivel cali
tativ de excepție, întregul 
turneu în Vale al cunos
cutei formații corale, care 
pornește peste o zi. 
meridianele 
spre Finlanda 
S.U.A. 
R.F.G.

Salutăm gestul lor co
pleșitor în frumusețe de 
a cinsti și actuala ediție 
a tradiționalei „Luni. a 
manifestărilor politico-i- 
deOlogice, cultural-educa
tive. și sportive" din Va
lea cărbunelui. Mulțu
mim, „Madrigal"!

• In cadrul I.A.C.C.V.J. : 
CANTINELE POT SĂ RĂS
PUNDĂ Șl MAI BINE CE
RINȚELOR MINERILOR

ne-a 
pre-

pe 
cîntecului 

și apoi 
Mexic, Canada și

• Spectacol de varietăți

• Vă informăm
(In pag. a 2-a)

INDIVID-COLECTIVITATE

* Bărbați care onorează
I titlul de miner: FIECARE
| LUCRARE - O DOVADA Â J ;
. COMPETENȚEI PROFESIO-
a NALE

Ion VULPE

Cit primești, cit dai so
cietății?: CiND OMUL... NU 
SFINȚEȘTE LOCUL

(In pag. a 3-a)
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In urma unui control 

efectuat la întreprinde
rea de administrare că
mine și cantine Valea Jiu
lui s-a constatat o con
tinuă transformare și 
perfecționare a activității 
depuse pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață 
ale minerilor. In ce pri
vește pregătirea hranei, 
I.A.C.C.V.J. dispune de 
nouă cantine, dintre care 
trei la Paroșeni...
și Petrila sînt de mare 
capacitate pentru pregă
tirea meselor în sistem 
centralizat și zece ini- 
crocantine situate în in
cinta întreprinderilor mi
niere sau căminelor de 
nefamiliști. Calitatea me- instalații de apă- și cana- 
sei gratuite servite mi- lizare, recipienți pentru 
nerilor la intrarea în transportul hranei pregă- 
schimb s-a îmbunătățit 
prin diversificare rea
lizată în funcție de se
zon, respectiv, posibilită
țile de aprovizionare. Ma
sa servită abonaților sa
tisface din punct de ve
dere al caloriilor. Se e- 
Vidențiază că la toate 
cantinele se respectă pro
cesul tehnologic de pre
parare a hranei calde, 
conform rețetarelor, iar 
meniurile se afișează zil
nic. Analiza a subliniat 
necesitatea ca la întocmi
rea meniurilor să partici
pe medicul și sora diete- 
ticiană din localitatea res
pectivă. Șefii de cantine

V.

■■

trebui, totodată, , să cantinelor, . realizîndu-se 
-la 

cantinele Petrila, Live- 
zeni, Uricani și la blocul 
alimentar Paroșeni. Ane
xele social-sanitare func
ționează corespunzător, 
iar starea de curățenie, 
dezinfecție, precum și în
treținerea instalațiilor de 
apă variază de la o u- 
nitate la alta, neajunsuri
le existente în acest sens 
fiind sesizate, luîndu-se 
măsuri pentru remedie
rea lor. A fost .apreciat 
pozitiv faptul că la 
I.A.C.C.V.J. se aplică cu 
bune rezultate autoapro- 
vizionaro.i cantinelor prin 
gospodâriiie anexă, aces
tea avînd în prezent pes
te 1000 de porci, 580 .. . oi, 
din care 103 miei, precum 
și o Suprafață însemnată 
de solarii pentru cultiva
rea legumelor și zarzava
turilor care contribuie ne
mijlocit la îmbunătățirea 
continuă a calității me
selor.

Că o cerință pentru 
viitor s-a recomandat ac
tivizarea comitetelor de 
cantine și îmbunătățirea 
calității meselor printr-o 
diversitate de meniuri, în 
funcție de cerințele abo- 
naților, printr-o colabo
rară rodnică cu întreprin
derile miniere ai căror a- 
bona ți îi servesc.

Vasile COCHECI

vor trebui, totodată, să cantinelor, î_____
consulte periodic abona- lucrările prevăzute 
ții asupra meniurilor do
rite. Pentru activitatea 
desfășurată se evidenția
ză în mod deosebit colec
tivele cantinelor din Lu_ 
peni și Paroșeni conduse 
de Radu Smarânda, res
pectiv, Gheorghe Enache.

Conducerea întreprinde
rii s-a preocupat și de 
dotarea cantinelor cu u- 

Lupeni tilă.ie, spații frigorifice.

tite spre .punctelfe de des- ' 
facere in mierocantinele 
de la locurile de muncă. 
La unele cantine, în ur
ma schimbării destinației 
sau a modernizării, exis
tă insă dotări în exces. 
S-a recomandat întreprin
derii să înlocuiască ve
sela necorespunzătoare, 
completarea acesteia ur- 
mînd să se facă în func
ție de schimbul cel mai 
numeros. -

Pentru menținerea stă
rii igieniCo-sanitare • co
respunzătoare, conduce
rea I.A.C.C.V.J a întocmit 
un program de zugrăvire 
și igienizare a tuturor

unui cartier
Ce poate fi mai plăcut 

pentru un petrilean decît 
să facă o plimbare pe alei
le cartierului 8 Martie din 
localitate, să admire co
vorul în care domină ver
dele crud și fascinanta ex
poziție florală a liliacului. 
Aici ai ocazia să inspiri cu 
nesaț aerul îmbătător 

. „preparat" de acest labo
rator floral, să simți că te 
fortifici. Cutreierînd cu 
pasul și ochiul împrejuri
mile blocurilor acestui car
tier, vei constata cu 
curie și satisfacție 
sită gospodărească

• același timp te vei 
. cu respect în fața 

ciei locțiitorilor —

o
bu- 

reu- 
și în 
înclina 
hărni- 

miiieri,
preparatori, constructori și 
alții —, care, uniți umăr 
lingă umăr, prin muncă, 
au dat. noi valențe urbei 
lor, îngrijind în timpul li
ber zonele verzi, plantînd 
flori și garduri vii, fă'cînd 
ca toate acestea la un loc 
să ofere oricărui, trecător 
un tablou frumos, demn, 
care reprezintă fața cartie
rului și efortul locatarilor.

Vasile BELDIE, 
coresp.

Un nou termen de redresare 
a producției

(Urmare din pag. I)

cauciuc solicitat și nece
sar montării benzii nr. 7, 
ceea ce ne va permite pu
nerea în funcțiune mai 
grabnică a acestei secțiuni 
de transport pentru că, a- 
șa cum ați fost informați, 
noi am trecut deja la mon
tarea subansamblelor me
talice de susținere. Sigur, 
așa cum s-a afirmat, prin 
plasarea formațiilor la lu
crările de pregătiri din 
stratul 13 aferente acestei 
zone, producția medie zil
nică extrasă va crește.

In finalul discuției pur
tate, directorul minei se 
angajează și angajează, din 
nou, întregul colectiv prin- 
tr-o afirmație optimistă . 
căruia nu avem motiv să 
nu-i dăm crezare: „Ince- 
pînd din prima parte a 
celei 
lunii 
plini 
Asta 
ne vom mai confrunta în 
continuare cu condițiile ne- dului 
prielnice de zăeămînt, res
pectiv, neconfirmări de 
strate și tectonică accen
tuată

ele a doua decade a 
iunie ne vom înde- 
prevederile de plăti. 
nu înseamnă că nu

Acest nou termen care 
stabilește data, deși nu 
foarte precis, de cînd mi
na va începe să-și reali
zeze ritmic și integral pre
vederile de plan nu poate 

'fi, sperăm, decît rodiii. u'_ 
nei analize temeinice în 
care sînt cuprinși toți; fac
torii de risc, astfel îneît o- 
dată cu trecerea atfestei 
perioade să nu mai fie 
nevoie de justificări pentru 
neîndepliriifea prevederi- ' 
lor.

Colectivul minei Bărbă- 
teni, un colectiv tînăr • dar 
cu reale posibilități de a- 

. firmare a dat dovadă de 
nenumărate ori -că este în 
măsură să depășească mo
mentele grele, dificile. Șîn- 
tem convinși că sub con
ducerea organizației de 
partid, cu sprijinul orga
nizațiilor de sindicat și 
U.T.C., prin acțiuni ferme 
și hotărâte, minerii Bărbă- 
teniului vor întîmpina ma
rile evenimente ale anu
lui — a 40-a aniversare a 
Eliberării patriei și Con
gresul' al XIII-lea al parti-

- cu rezultate cape 
să situeze întreprinderea 
în rîndul unităților cti sar
cinile de plan realizate in
tegral.

Trebuie început cu

Spectacol de varietăți
Duminică, în cadrul fes

tivităților de încheiere a 
Lunii manifestărilor politi- 
co-ideologice, cultural-e
ducative și sportive „Lau
dă omului muncii și cre
ației sale", Comitetul 
municipal de educație po
litică și cultură socialistă 
organizează un spectacol 
de varietăți pe gazonul 
complexului sportiv „Jiul" 
din Petroșani. Iși dau 
concursul formații artis
tice din Vale, laureate 
ale Festivalului național 
„Cî.ntarea României", în
tre care amintim orches
tra, de muzică populară a 
âhșamblului mineresc
„Parîngul". grupul vocal 
instrumental „Acustic", 
gffupul folk „Filigran". 
Intre invitații publicului 
din Valea Jiului se află 
cunoscuții actori: Puiu 
Călinescu, Tamara Bueiu- 
ceanu. Ion Dichiseanu, 
Draga Olteanu, Marin Mo-

raru, Ton Duțu, Miș'u 
Stoenescu, soliștii de 
muzică ușoară sau popu
lară. ai unor „scene", pres
tigioase din Capitală: Gi- 
că Petrescu,. . Janina Ma
tei, Cristian Popeșcu, 
Viorica Fliptașu, Romiea 
Puceanu și Luminița Ro
man. Spectacolul va fi 
prefațat de o inedită și 
atractivă partidă de fot
bal, (ora 11), pe care fos
tele glorii ale Jiului o 
vor susține în compania 
echipei feminine „Car
men" din București. Sîn- 
tem asigurați că s-au în
treprins măsuri pentru 
buna desfășurare a. trans
portului parțicipanților 
Ia spectacol din toate 
localitățile Văii. In ace
lași timp, I.C.S.A, și A.P. 
Petroșani va desface, prin 
chioșcurile special ame
najate, produse de alimen
tație publică,' dulciuri și 
răcoritoare. (I.V.)

Dupâ ieșirea din 
minerii de la I.M. Petrila 
consultă materialele afi
șate la gazeta protecției 
muncii amplasată în sala 
de apel.

Foto: St. NEMECSEK
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Crește zestrea dotări lor sociale
La întreprinderea de utilaj minier din Petroșani se 

lucrează la amenajarea unei microcantine pentru per
sonalul muncitor de la turnătorie, una din cele mai 
mări secții ale uzinei. In domeniul dotărilor sociale, 
planul de investiții prevede realizară unei cantine cu 
aproape 2 000 de locuri, care să deservească întregul 
personal muncitor al întreprinderii. Cele două lucrări 
dovedesc preocuparea conducerii l.U.M.P. pentru îm
bunătățirea cadrului social în care își desfășoară acti
vitatea colectivul acestei mari unități ' constructoare 
de mașini. (I.M.)

Din capul locului, o pre
cizare — unitatea 158 a 
I.C.S. Mixtă Lupeni — res
pectiv restaurantul „Pălti
niș" din Uricani este sin
gurul local mai „onorabil" 
de pe raza orașului. Mai 
bine zis a fost, pentru că 
așa cum arată acum... Scurt 
și fără „înflorituri" : în
local sînt 7—8 feluri de 
scaune dintre care multe 
„șchioape", cu spătare lip
să, altele tapițate dar fără... 
tapițerie. Mesele se clatină 
odată cu clienții. Mozaicul 
pardoselii este plin de bu
căți de. pămînt (?!), mai u- 
med sau mai puțin umed. 
In braseria localului (pen
tru că s-a „amenajat" .și o 
braserie, pentfti servirea la 
mese înalte) ceva de ne- 
descris. Grădina de vară 
cuprinde cîteva mese, care 
prezintă semne „vagi" de 
vopsea. Fețele de masă, 
llu-s !

s
Ss

. Ințrînd . in amănunte: 
pahare de „n“ feluri, cio
bite toate, clienții intră di
rect în barul unității, deși 
există două ospătărițe in 
sală. Țigări nu se găsesc 
decît din cele greu vanda
bile. La data vizitei noas-

NOTA

tre, bucătăria nu oferea 
decît... omletă. Nu se poate 
face o ciorbă de cartofi, o 
supă de legume, măcar o 
fasole scăzută? Pe șefa u- 
nității, Elena Andreica, 
n-am întîlnit-o. Orarul șe
fului de unitate nu era a- 
fișat. In timp ce ne „de
lectam" cu omleta, femeia 
de serviciu mătura pămîn- 
tul de pe lingă masa noas
tră cu sîrg. Normă elemen
tară de comerț civilizat!

Zadarnice sînt eforturile 
ospătarelor Elena Colda, 
Maria Pîrlea și ale bar- 
manei Ana Moldovan, toa
te venite de la unități co
merciale bune („Gambri- 
nus", „Cotnari" — Lonea 
și, respectiv, „Cina" Lu
peni). Aici trebuie luate 
măsuri radicale: dotarea cu 
mobilier este absolut ne
necesară; dotarea cu fețe de 
masă și cu pahare este ,o- 
bligatorie; aprovizionarea 
cu cele necesare preparării 
mîncării calde, de aseme
nea. Creînd o altă atmos
feră; plăcută, și clienții se 
vor purta altfel. Clienții se 
mai și educă, tovarăși lu
crători comerciali și asta 
este de datoria dumnea
voastră! Dar se pare că de 
astă dată trebuie început 
cu... șeful unității.

Mircea BUJORESCU

Revizii de calitate
Printre formațiile de lu

cru ale Autobazei C.M.VJJ., 
secția Petroșani, se numără 
și cea a atelierului de; re
vizii. Șoferii obișnuiesc să-i 
spună atelierului de revizii 
„policlinică", iar mecanicii 
Eugen Ionescu, Iosif Aracii, 
Dumitru Dăbuleanu și A- 
drian Dediu, care lucrează 
aici, sînt denumiți „doc
tori de mașini". De la în
ceputul anului, acești mun
citori cu înaltă pregătire 
profesională au efectuat 
474 revizii de gradul I, 172 
revizii de gradul II și 157 
revizii tehnice sezoniere; în 
total 803 revizii. Sub su
pravegherea lui Petru Csiki 
și Adrian Petcu, reviziile 
sînt efectuate după grafic 
și de calitate, fapt ce con
duce la reducerea eveni
mentelor rutiere, la creș
terea productivității și e- 
ficienței în transportul au
to.

I
I
I
I
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șoimilor patriei, aflăm că, 
iu această perioadă, în u- 
nitățile de pionieri din Va
lea Jiului s-a declanșat o 
amplă aâțiune de colecta- 

• ECONOMII FINAN- re a plantelor medicinale 
TATE. De la începutul a- 
nului prin acțiuni de mun- nilor economice proprii ale 
că patriotică, organizațiile organizației, 
de tineret din Valea Jiului 
au realizat peste 850 000 lei 
economii finanțate.

lin — București. Excursia, 
va avea loc în perioada 
7—13 iulie,

în vederea realizării sarci-

B. VASILE, coresp.

losi de acest : mijloc mo
dern de comunicare — te
lefonul. Ieri," spre exemplu, 
prin centrala C.M.V.J. nu 
se putea lua legătura cu 
mina Paroșeni, la mina Pe
trila erau multe telefoane 
deranjate ca de altfel și la 
l.G.C.L. Mai adaugăm că,

la restaurantul cu autoser- ieri după-amiază, un coloc- 
vire „Straja" din Vulcan. 
Diversitatea meniurilor, 
priceperea colectivului de 
Ia bucătărie, preocuparea 
pentru buna aprovizionare 

depă- 
ridică 
lunar.

Viu de istorie dedicat îm
plinirii a 160 de ani de la 
nașterea lui Avram Iancu, 
rămas în conștiința neamu
lui ca unul dintre condu
cătorii de frunte ai revo
luției de la 1848—1849 din 
Transilvania. (I.B.)

Rubrică realizată și redactată 
de Mircea BUJORESCU

• A ÎNFLORIT TULI- 
PANUL. La Iscroni a în
florit arborele eu lalele — 
tulipanul —, monument
al naturii. Amatorii 
„suveniruri" florale 
atenționați că legile 
ocrotesc monumentele 
'.urii.

a unității conduc la 
șiri de plan care se 
la 70 000—80 000 lei

de 
sînt 
țării prin Petroșani, sînt aparate 
na.

• EXCURSIE. Filiala 
Petroșani a O.J.T. mai 
primește înscrieri pentru o 
excursie în Republica De
mocrată Germană pe tra
seul București— Berlin —■ 
Potsdam ■— Dresda —

• SAPTAMINA PLAN
TELOR MEDICINALE. De 
la tovarășa Lia Radulovici, 
activistă a Consiliului mu- ----------- - -----..._ ... . .
nicipal al pionierilor și Leipzig — Weimar — Ber- țiăde a nu ne putea fo-

• TELEFOANE DERAN
JATE. Din ce în ce mai 
des, sîntem puși în situa-

• COLOCVIU DE 
RIE. In organizarea 
zeului mineritului în cola-

• COMERCIALA. Stator- borare cu biblioteca muni- 
nică preocuparea șefului de cipală și Casa de cultură, 
uniU^ftaj Alstani, de la Petroșani a avut loc,

obiecte de decor sau „mîn- 
eătoare de lei".

ISTO-
Mu_



TITlUL de miner

portanță deosebita atît în ț
Îngăduința are, și ea, o

Desigur, și folosirea e-

Aspect de muncă din cadrul secției II producție de la I.C. Vulcan unde muncesc sute de "0>:i și 
• fiice de mineri, Foto: N. ȘTEFAxJ

limită...
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Individ — Colectivitate

Fiecare lucrare 
o dovadă a competenței] 
profesionale

nouă reușită mine- rllor — ne explică șeful | 
tehnicianul^

........ L—-a la ba- ' 
ză strădania și capaclta- ț 
rea brigăzii de a folosi i 
cu succes tehnologiile a- ; 
ran,sate, respectiv, a grai- ) 
ferelor la evacuarea ste
rilului, a cofragului glisant 
la lucrările de betonare, 
eliminînd astfel operațiile 
de susținere , provizorie, 
ceea ce reprezintă 6 tm-

V
V
V 
î 
l
V
I
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I
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ț
V
i biecțiv de importanță
1 hotărîțoare pentru darea

j BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ 

I —21---“- ~....... ......
I
ț in funcțiune a celei de a

O 
reaseă a fost obținută de sectorului, tehnicianul 
renumita brigadă corn- Anton Buzaș — au l 
plexă, condusă de Gheor
ghe Toma, specializată în 
executarea lucrărilor mi
niere în sectorul de in
vestiții al minei Lupeni. 
Brigada a predat înainte 
de termen silozul de 1200 
de tone capacitate —• o- 
biectiv de importanță

• Wi

. J III, t-------------------............................................................................ •

i.doua etape a complexului reducerea termenelor de ț 
J de lucrări aferente puțu- execuție, cit și a consu- ț 
V l'tii cu schip. Este vorba murilor de materiale. > 
| de orizontul 300, noua Desigur, și folosirea e- )

<
de orizontul 300,
magistrală menită să co- ficientă a tehnologiilor a- 

1 lecteze o bună parte. a vansate incumbă o pre- 
producției minei pentru misă strict necesară, o 
a duce cărbunele la su- premisă pe care brigada 
prafață pe modernul o asigură cu prisosință 
drum al puțului cu schip. competența tehnică, profe 

Reușita .brigăzii este sională ai

!
i tehnică, profe- ) 
membrilor for- l 

' determinată mai ales de mației. Intr-adevăr, în- ' 
urgența - — •

mod frecvent, la mi
na Vulcan președintele co
mitetului de sindicat to
varășul llie Diaconu, îm
preună cu alți membri ai

(Sava 
ii); 

per- 
(Vasile Movilea- 

,Am băut

lui Aurel Bănceanu, „cam- ’ 
pion" al absențelor nemo
tivate. Această brigadă es
te fruntașă și dorește să 
rămînă și in continuare 
pe primele locuri in între
cere, dar nu va mai în
registra acest' succes dacă 
va resimți la front lipsa 
unui ortac. Putem spune, 
fără nici o exagerare, că 
toate brigăzile vor să se 

s-a stat de vorbă au înțeles situeze pe locuri fruntașe, 
dar unele dintre ele nu-și 
realizează nici planul din 
cauza absențelor. Mai de
vreme sau mai tîrziu,. co
lectivele voi’ urma exem
plul lui Borșa și atunci ce 
vor face „absentomanii"?

Discuția purtată cu „cam
pionii"' nemotivatelor a 
fost încă o dovadă de în
țelegere din partea organe
lor sindicale, a conducerii 
întreprinderii, a colectivu
lui. Ceea ce nu înseamnă 
că aceste abateri vor fi 
trecute cu vederea la nes- 
fîrșit. Dimpotrivă. Hotărî- 
rea colectivului minei Vul
can este de a se menține 
în fruntea întrecerii socia
liste, iar pentru aceasta a- 
re nevoie de un climat de 
ordine și disciplină, din 
care să fie în totalitate e- 
liminate „nemotivatele" 

Pavel KOVACS, 
Vulcan

băut prea mult". 
Amitroaie, 
„Am avut probleme 
sonale' 
nu, sectorul V); ,,. 

comitetului poartă discuții și nu am putut merge la 
cu cei care săvîrșesc absen
țe nemotivate. Cu puțin 
timp în urmă a avut loc 
0 analiză detaliată a stării 
disciplinare efectuată
prin p r i s m a- pre
zenței . la , lucru. Pentru 
ca aceasta analiză să do- 
bîndeascș eficiență, au fost 

;. „invitați" să participe și 
’ persoanele care obișnuiesc 

să absenteze fără o justifi
care plauzibilă și prin a- 
ceasța creează greutăți for
mațiilor de muncă.

Deci, a avut loc o nouă 
discuție, de această dată 
publică, cu „absentomariii". 
Li s-a cerut să dea o ex
plicație în legătură : cu 
motivul care i-a determi
nat să nu se prezinte la 
lucru. Motivele invocate 
nu fac decît să întărească 
acuzația pe care le-o adu
ce colectivul de muncă. 
Iată, cîteva „justificări" o- 
ferite de unii dintre absen- 
tomani: „Am dat cheia de 
Ia locuință fratelui meu, 
care nu mi-a restituit-o la 
timp și nu am putut pleca 
de acasă" (Constantin Ca
ravan, sectorul III); „Am

sectorul

Vîrstnicilor 
li

.1lucru",.. (Kerestes lstvan, 
sectorul: V)...

Enumerarea ar putea fi 
continuată și cu alte e- 
X'emple. Ne oprim aici, cu 
gîndul că toți cei cu care

se cuvine 
respectDar treaga brigadă, omogenă . 

i: avîncl aproape ■ aceeași ț 
------- - aproape ■

!rea și bctonarea silozului. 10 ani, e constituită din 
ea '
dozatoare au fost scurta
te cu 3 luni jafă de ter
menul scadent, iar calita
tea lucrărilor, ca și in 
cazul celorlalte obiective 
realizate de brigada lui 
Toma, a fost apreciată cu 
calificativul maxim 
comisia de recepție, 
vorba, așadar, de o nouă 
materializare a ritmurilor 
înalte de execuție, speci
fice brigăzii, și concreti
zate lună de lună în de
pășiri medii de cite 30— 
33 la sută, atît la produc- 

f* ' ția fizică, cît și la pro- 
r. dțtctivitate. Ritmurile de

> scurs.

...f,. lucrării. J
taloarea reușitei e și mai ( 
mare prin faptul că sapă- componență de

și a rampei benzilor mineri policalificați, mun
citori vrednici ca Gheor
ghe Munteanu, Constan
tin Nicoară și Vasile To
ma, un frate al brigadie
rului, oameni cu pasiune 
pentru nou, cu ambiția-fa 
fiecare lucrare ce o exe
cută să ofere o probă 
grăitoare a profesionalț- 
tății, a competenței mi
nerești.

Silozul
și rampa benzilor doza
toare a fost o probă, un 
examen grăitor al com
petenței. Urmează alte o- 
biective — alte examene. 
Toate urgente, toate de 
importanță majoră pen-

de
E

sensul acestei discuții. Au 
înțeles adică, faptul că a- 
tît conducerea minei, co
mitetul sindicatului și co
lectivul în care lucrează au 
dovedit suficientă ințelege-

venerabila vîrstă 
de ani, Bătrîn Le- 

de cîteva

i -.excepție, respectiv
• ‘■tarea: termenelor de dare 

in funcțiune, cît și cali
tatea superioară a lucră-

I
I
I 
ț
V

de la orizont
I
I
I
V

tru ritmurile prezente și f
■ viitoare ale minei. ț

loan DUBEK |

- re față de toți , cei care au 
avut probleme personale 
reale, âcordîndu-le, de la 
caz la caz, o învoire pen
tru rezolvarea lor. Înțele
gerea a mers chiar mai de
parte, fiind trecute cu ve
derea multe „nemotivate". 
Cei care absentează nu vor 
să dovedească, însă, și ei, 
partea lor de înțelegere. 
Ei nu vor să priceapă că 
orice îngăduință are o li
mită care nu poate fi de
pășită, și într-o bună zi 
colectivul va cere, cu sau 
fără regrete, „despărțirea" 
de ei. Așa cum a făcut de 
pildă brigada condusă de 
Traian Borșa, care a cerut 
înlăturarea din colectiv a

mmșbmm MMi' iHBi ««■ laamai hbw. «Am

Ancheta noastră , Cînd omul « • locul
ror procurare revine în 
exclusivitate lui Gheorghe 

lipseau. Pot 
ne- 

vinovați, împreună cu ma
ma lor, sS se simtă bine 
doar între pereții celor trei 
camere, adevărat că unii 
nefinisați suficient de e- 
chipa de zugravi? L-am în
trebat pe Avitoroaiei (care 
prezenta o stare specifică

Palidă, obosită și într-o 
ținută precară, Eugenia 
Lăzărescu s-a prezentat în Avitoroaiei, 
audiență la Consiliul popu- oare niște copii mici. 
Jar municipal pentru a-și 
prezenta situația grea în 
care se află și a solicitat 
sprijin. A fost ascultată cu 
multă atenție. S-a reținut 
că ea și copiii — trei la 
număr — rezultați din re
lațiile de concubinaj pe ca
re le are cu Gheorghe Avi
toroaiei, încadrat la I.M. 
Aninoasa, nu se bucură de 
condițiile de confort dorite 
în apartamentul ce le-a fosil 
repartizat în blocul 50 din 
cartierul Aeroport Petro
șani. Ne-am deplasat la 
fața locului. In apartamen
tul cu trei camere, bucătă
rie, hol și baie însoțiți de 
tehnicianul Ion Nicolae, 
șeful Secției de gospodărie 
comunală și loca ti vă din 
cadrul E.G.C.L., am consta
tat că se executaseră re
cent zugrăveli simple. Cele 
trei camere, firește com
pletate cu mobilierul strict 
necesar, pot oferi „fami-

• liei‘“ Avitoroaiei condiții 
■^uptime de conviețuire. Tre- 
_ ti buip să spunem înșă că

■ tocmai mobilierul și cele
lalte obiecte de care omul 
are strictă nevoie și a că-

locatarii lor. Pereții se pot 
zugrăvi, finisa, tapeta cu 
desene în culori diferite, 
parchetul se poate rașehe- 
ta și mai întîi spăla (după 
zugrăvit) de către locatar, 
instalația de apă (baterie, 
chiuvetă etc.) se pot înlo
cui (în cazul apartamentu
lui 1 din blocul 50 de către 
locatarul care le-a degra- 
datj, coloana de evacuare

la nivelul unui acord ver
bal-, a unei dorințe neur
mate de măsurile concrete 
pentru înfăptuire. Cît pri
vește calitatea reprobabilă 
a zugrăvelii executate la 
apartamentul de care ne 
ocupăm, prelungirea timpu
lui de realizare a ei, ne- 
terminarea lucrării, toate 
acestea se datoresc atitudi
nii locatarului care nu a

Cît primești, cît dai societății ?
consumului de alcool, de 
altfel obișnuită pentru el) 
unde are lucrurile indis
pensabile unei vieți norma
le pentru el, concubină și 
cei trei copii. Răspunsul, 
venit după ezitare, — „la 
Iași", nu ne inspira ade-. 
văr.

Un bărbat, un tată , și-a 
chemat consoarta și copiii 
în Valea Jiului și i-a pri
mit doar cu pereții apar
tamentului acordat de în
treprindere. Poate oare 
mulțumi pe cineva o ase
menea atitudine, Gheorghe 
Avitoroaiei?

Apartamentele în gene; 
ral arata euni le îngrijesc

a apelor menajere — re
vizui și repara. Tehnicia
nul Ion Nicolae l-a rugat 
pe Avitoroaiei. să convină 
asupra unei zile în care sa 
fie acasă pentru a putea 
realiza reparațiile ce cad 
în sarcina E.G.C.L. Nu s-a 
stabilit aceasta în acel mo
ment. Apoi, pentru repa
rarea coloanei de evacuare 
a apei menajere locatarii 
interesați — direct ori prin 
asociația de locatari —, 
trebuiau să adreseze o co
mandă. Nici aceasta nu 
s-ă făcut, preocuparea lor 
pentru punerea la punct a 
apartamentelor rărnînîhd

înlesnit accesul zugravilor, 
dar și. neglijenței, și res
ponsabilității profesionale 
scăzute din partea acesto
ra.

Din discuțiile purtate ul
terior la nivelul conducerii 
secției de gospodărie co
munală și locativă am re
ținut că. echipa de zugravi 
va fi trasă la răspundere 
și obligată să refacă zu- 

. grăveala, iar celelalte lu
crări necesare în aparta
ment, inclusiv repararea 
întregii coloane de evacu
are ; a apei menajere, vor 
fi realizate pînă cel tîrziu 
la 20 iunie. o : ,

Devine astfel evident că

Intreprinderea minieră A- 
ninoasa, Consiliul popular 
municipal, E.G.C.L. au ă- 
cordat — și vor acorda în 
continuare — lui Gheorghe 
Avitoroaiei un sprijin subs
tanțial, hotărîtor.

Cum răspunde el la a- 
cesț sprijin? Am aflat de la 

-șeful sectorului V al mi
nei Aninoasa, în care lu
crează. A epuizat întregul 
concediu de odihnă la care 
a avut dreptul numai cu 
solicitări fragmentare (u- 
n ele retroactive) 'pentru 

rezolvarea problemelor deo
sebite pe care le are cu 
soția, copiii,, locuința. (Și 
eu alcoolul, adaugăm noi). 
In luna aprilie a.c. a făcut 
două nemotivate, în mai 
— patru. Ca urmare a con
cediilor, învoirilor și absen
țelor nemotivate de la 
lucru, a pierdut alocația 
de stat pentru copii, gra
tuitățile de care se bucură 
minerii și alte drepturi. 
Toate acestea . formează 
cauza multor' greutăți eu 
care eli.se confruntă și 
justifică întrebarea: înco
tro, Gheorghe Avitoroaiei?

Toma ȚAȚÂRCA

La 
de 90 
lița se află 
zile în spitalul din Pe
troșani. Nu din pricina 
vreunei suferințe, ci 
pentru că a maltratat-o 
tînărul Lăncrăjan Mi
hai, cu care locuiește în 
apartamentul 22 din 
blocul 9, strada Inde
pendenței. „Eu locuiesc 
acolo de 20 de ani, ne 
sjpunea Bozan Constan
ța. Ne pare rău de a- 
ceastă femeie în vîrstă 
și ne-am săturat tați 
vecinii de ceea ce fac- 
Lăncrăjan".

Mecanic de 
vă Diesel la 
L.M. în loc să se poar
te respectuos și atent, < 
i-a luat și buletinul de 
identitate, necesar și la 
spitalizare, și. la primi- : 
rea pensiei ce i se cuvî- : 
ne acestei femei în vîrs
tă. O discuție a organi
zației de partid de la 
locul de muncă în cadrul 
Complexului C.F.R., poa
te contribui la educația 

î acestui om blamat de 
; locatari pentru compor- 
j tarea lui.
J

locomob-
C.F.R.,

î
£
s

î

i

i 
ț

i

i

După faptă, 
și răsplată

au fost 
ce con- 
eontac- 
acestui

Intr-o noapte din pri
mele zile ale lunii fe
bruarie ușa depozitului 
Varnița a fost forțată. 
In cercetările care au 
urmat cu operativitate 
s-a constatat că 
furate pastilele 
țin argint de ia 
tori. , Valoarea
prejudiciu era de 138 000 J 
Iei; După cîteva zile au 
fost identificați și au
torii acestui furt din a- 
vuția societății. Erau 
doi „prieteni", Căldărar 
Vaier, zis Bălășoiu, 
Bădie Nicolae, 
fiind recidivist 
ocupație. După 
venit, normal și 
ta".

Și 
primul 

și fără 
faptă a 
„răspla-'

T. SPATARU
. cu sprijinul It. moj. 

loan BOCOȘ
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Din partea tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
a Comitetului Centrai, 

ileanțe Partidului Comunist 
tru pierderea suferită prin încetarea 

dm wafă a tovarășutai Enrico Bertnguer

au fost transmise cc
ri

ROMA 13 (Agerpres), 
Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Manea Măneșcu, 
membru al Comitetului Po
litie Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, care par
ticipă Ia funeraliile tova
rășului Enrico Berlinguer, • 
secretar general al Parti
dului Comunist Italian, a 
fost primită de - tovarășul 
Alessandro Natta, membru 
al Direcțiunii și președinte 
al Comisiei Centrale de 
Control ale Partidului Co
munist Italian.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secre
tar general ăl Partidului 

; Comunist Român, a tova
rășei Elena Ceaușeseu, a 
Comitetului Central, a tu
turor comuniștilor români 
au fost transmise condo- 

' leanțe pentru greaua pier- 
: dere suferită de PartiduT ... 
, Comunist Italian prin înce-. 

tarea din viață a tovară- 
; șului Enrico .Berlinguer, 

personalitate proeminentă a 
mișcării muncitorești :

vieții politice italiene, a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale;

Tovarășul Alessandro 
Nalta a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușeseu, 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, comuniștilor români 
cele mai vii mulțumiri pen
tru sentimentele de cotn- 
pasiune și solidaritate ma
nifestate în acest moment 
greu pentru Partidul Co
munist Italian, pentru oa
menii muncii italieni, pen
tru poporul ita
lian, mulțumiri pentru 
m e s a j u 1 de condo
leanțe adresat și participa
rea delegației Partidului 
Comunist Român Ia fune
raliile tovarășului Enrico 
Berlinguer.

Iu cursul convorbirii au 
fost, evidențiate cu 
facție bunele raporturi de 
stimă, prietenie, și conlu
crare dintre Partidul Co

și munist Român și Partidul

XXX

Din partea tovarășului 
.Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, a fost depu
să o coroană de flori la 
catafalcul defunctului și 
au fost transmise condo
leanțe soției lui Enrico 
Berlinguer, Letizia Berlin
guer, si membrilor fami
liei.

La sediul Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Italian, delegația

satis- Partidului Comunist Ro
mân a adus, un omagiu lui 

. Enrico- Berlinguer, păstrînd 
un moment de reculegere 
în fața catafalcului, mare
lui dispărut.

Întîlnire între primul ministru 
al guvernului român 

Și Pr<. 
de Miniștri

MOSCOVA 13 (Agerpres), 
La 13 iunie, Ia Kremlin a 
avut Ioc o întîlnire între 
tovarășul Constantin Dăs- 
eăiescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mteis- 
tru ai Guvernului Repu- 

j blicii Socialiste România,, 
care participă la Consfătui
rea economică Ia nivel înalt 
a țărilor membre ale 

■ CA.E.R., și Nikolai Tiho
nov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. •

Au fosț^anaiizate proble-

lucru în 
tovarășul 

se
al 

P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al UR.S.S.
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Âcțiuaî îa favoarea

': 8
LONDRA 13 (Agerpres).

Primul ministru japonez 
Vasuhiro Nakasone a pler 
dat în favoarea unei stra
tegii comune a țărilor oc
cidentale în direcția - evită
rii; unui război nuclear, în 
declarația făcută la Insti
tutul internațional pentru 
studii strategice din Lon
dra. El a cerut, totodată. 
Celorlalte țări industriali
zate să găsească modalități 
de soluționare a principa
lelor probleme economice 
ale lumii, printre care un 

(loc prioritar îl ocupă pro- 
; blema datoriilor externe a 

: țărilor în curs de dezvol- 
tare. ț

BONN 13 (Agerpres). O 
nouă demonstrație de pro
test ’împotriva amplasării 
rachetelor nucleare ameri
cani' cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul vest-ger- 
măn a avut loc în apropie
re de baza militară a 
S.U.A. de la Mutlangen — 
informează agenția Associ
ated Press.

Acțiuni similare de pro
test au avut loc și în a- 
propierea altor baze mili
tare- americane din R.F.G..

Poliția a operat nume
roase arestări Jn rîndul 
demonstranților.

J

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE IN 
INTIMPINAREA CELEI DE A 40-A 

ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ROMÂNIEI
HELSINKI 13 (Agerpres). 

In cadrul manifestărilor or
ganizate în întîmpinarea 
celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare 

: socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, 
la biblioteca din orașul fin
landez Valkeakoski a avut 
loc o manifestare dedicată 
creației muzicale româ
nești.

Primarul orașului Pertti 
Kataja, a vorbit despre

O nouă rundă de convorbiri chino-britanice
BEIJING 13 (Agerpres). 

La Beijing S-a încheiat, 
miercuri, o nouă rundă a 
convorbirilor chino-brita- 
nice asupra teritoriului 
Hang Kong. Intr-o decla
rație făcută presei de pur
tătorul de cuvînt ah minis
terului chinez- al afacerilor 
externe, transmisă de a-

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
i După cum transmite a- 
i genția TASȘ, prin cons- 
i truirea unei noi linii elec- 
i trice de înaltă tfensiune ce 
■ traversează pustiurile Kara 
; —Kum și Kizîl—Klim, se 
i conectează sistemele ener
getice ale Uzbekistanului și 
Turkmenîei. Acest „pod e- 
nergetic**, cu o capacitate 
de o jumătate de milion 
de volți, este o componen
tă majoră în sistemul e- 
nergetic ăl republicilor din 

_ Asia centrală sovietică, ca
re utilizează diverse 
energetice — de la 
hidraulice la cele pe 
de gâze.' cărbune și
busti'bil lichid. Dispeceratul 
central se află Ia Tașkent.

i *
BELGRAD 13 (Agerpres). 

Flota comercială a Iugo
slaviei s-a îmbogățit în a- 
cest an cu încă cinci vase

HARARE 13; (Agerpres). 
In capitala Republicii Zim
babwe se desfășoară lu
crările unei întîlniri con
sultative de experț.i, organi
zată în cadrul „Deceniului 
O.N.U. pentru transporturi 
și telecomunicații în Afri- 
:ca“.

In cuvin tu; inaugural, 
Nathan Shamuyarira, 'mi
nistrul informațiilor și te
lecomunicațiilor din. Zim
babwe, a subliniat necesi
tatea dezvoltării rețelelor 
de comunicații și de mij
loace de informare în ma
să, în special în zonele ru
rale ăle Africii, El s-a 
pronunțat pentru intensifi
carea colaborării interafri- 
eane în acest domeniu, pen-

realizările obținute de po
porul român în domeniul 
vieții eultural-artistice în 
cei 40 de ani de la elibe
rare, despre bunele rela
ții existente între poporul I 
român și cel finlandez, 
despre schimbul de valori 
culturale dintre ele.

Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Anotimpul. bucuriei 
muzică ușoară.

20,50 Socialismul în conș
tiința țării.
Filme inspirate din 
lupta P.C.R. „Cli
pa'*. (color) Partea 
a îl-a.

21,10

I
I
I
j 22,20 Telejurnal. (p.c.)

21,55 Revista literar-artis- 
ties tv.

I.R.E. DEVA
genția China Nouă, se ara- supra creării unui grup de 
tă că părțile au continuat, lucru care să studieze da
la 12 și 13 iunie, convor
birile utile și constructive 
în problema menționată, 
convenind ca următoarea 
runda să aibă loc, de ase
menea, în capitala chineză, 
la 27 și 28 iunie.

Totodată, s-a convenit a-

cumentele propuse de părți, 
urmărindu-se obiectivul a- 
j ungerii la un acord, cit 
mai- curînd posibil, asupra 
problemei teritoriului Hong 
Kong. menționează agen
ția citată.

Știri din. țările socialiste

surse 
cele 

bază 
corn.

de transport. Agenția Ta- 
niug informează că pînă 
la sfîrșitul anului alte trei 
cargouri vor fi lansate la 
apă.

Flota comercială iugosla
vă are un deplasament to
tal de 4 milioane tone, na
vele sale asigurînd 40 de 
linii — din Adriatiea pînă 
în cele mai îndepărtate 
porturi- ale lumii.

BEIJING 13 (Agerpres). 
Pe primele cinci luni ale 
acestui an, economia R.P. 
Chineze a obținut succese 
însemnate, în special în 
sectoarele producției indus
triale, construcțiilor, co
merțului și finanțelor — 
informează, agenția China 
Nouă, citind surse oficiale. 
Producția industrială a 
fost cu 1,7 la sută mai ma
re decit în aceeași perioa
dă a anului trecut;, de a- 
semenea, a crescut într-un

(A- 
în-

ritin rapid producția de 
energie' și materii prime.

In agricultură lucrările 
de; sezon s-au ...desfășurat 
corespunzător, iar în pre
zent, în unele zone ale ță
rii, a începui recoltarea 
culturilor de vară.

ULAN BATOR 13 
gerpres). Peste 40 de
treprinderi și instituții din 
capitala R.P. Mongole au 
întemeiat gospodării agri
cole anexă ’ proprii în ve
derea asigurării aprovizio
nării salariaților cu pro
duse agricole.

■ Numai în cursul anului 
agricol precedent, aceste 
gospodării anexă au livrat, 
peste trei mii de tone de 
cartofi și mari, cantități de 
legume, carne și lapte, con
tribuind la autoaprovizio- 
narea populației eu ali
mente.

încadrează imediat pentru Centrul de 
distribuție energie electrică Petroșani.

— un conducător auto cu gradele BC.D.

Persoanele interesate se pot adresa ta sediul 
centrului Petroșani, telefon 41830.

Mica publicitate
Î.U.M. Petroșani O’ declar 
nulă. (2139) '

PIERDUT legitimație 
specială: călătorie nr. 516, 
eliberată, de A.U.T.L. Pe
troșani pe ruta P. Victo
riei — Lupeni, O declar

PIERDUT legitimații 
speciale de călătorie elibe
rate de A.U.T.L. Petroșani 
pe ruta Petroșani — Uri- 
câni, cu nr. 170 și 171-, Le 
declarăm nule. (2138)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Opra
Ana Ileana, eliberată de nulă. (2140)

ANUNȚURI DE FAMILIE

CU ochii înlăcrimați și inima zdrobită de durere 
anunțăm împlinirea unui an de cînd ne-a părăsit 
scumpa noastră â '' .

I 7 0 DOGHIȚAN B. MARGARETA 
în veci te vom plinge mama și a ta nepoată Simona. 
mț.,7'7'.. ■' 7 ,. >70. (mp)

Realități secial-eeanemice 
din tarile in curs de dezvoltare

tru a se elimina cît mai 
urgent dependența țărilor 
continentului, și a celor în 
curs de dezvoltare; în ge
neral, de mijloacele de pre
să occidentale. --

★
LAGOS 13 (Agerpres). 

In ultimele luni, în econo
mia Nigeriei s-au înregis
trat semne încurajatoare — 
subliniază agenția nigeria
na de știri. NA.N, citind 
declarații oficiale. Se evi
dențiază, între -altele, că

în primele patru luni ale 
acestui an veniturile obți
nute din petrol au crescut 
cu 2,5 miliarde de dolari, > 
față de perioada corespun
zătoare din 1983. Cantitatea 
de țiței exportat în aceas
tă perioadă a fost de 1,2 
milioane barili pe zi, com
parativ cu media cotidiană 
de 0,9 milioane barili în
registrată în cursul. pri
melor patru luni ale anu
lui trecut.

MONROVIA 13 (Ager- 
pires),. Planul de dezvol
tare social-economică a 
Liberiei, elaborat pe o pe
rioadă de patru ani (1981 
—1985), prevede crearea li
nei ample rețele de căi de 
comunicații, în special în 
regiunile centrale ale țării'. 
In conformitate cu preve
derile planului, s-a încheiat 
construirea drumului din
tre orașul Iatpken, 
nordul-estul Liberiei.
autostrada pare face legă
tura cu litoralul atlantic. 
Noua cale rutieră permite 
accesul mai rapid al vehL 
culelor spre porturile, de 
la ocean.

din
șl
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FAMILIA greu încercată Costache Gheorghe și 

Cornelia părinți, Marian frate, mulțumesc tuturor 
celor care au condus pe ultimul ei drum pe cea mai 
scumpă și dragă ,

COSTACHELUMINIȚA GABRIELA
Inimile noastre o vor păstra în amintite mereu.

(2141)

Ctl adîncă durere facem cunoscut decesul iubi
tului nostru părinte . • ■

PROTOPOP pens ICONOM STAVROFOR 
IACOB GHEORGHE

Inmor.mîntarea...va avea loc în ziua . de 14 iunie 
1984, ora 14 din centrul vechi — Petroșani. Familia 
îndoliată. (2143) ,

PROTOPOPIATUL ortodox român Petroșani, 
aduce, la cunoștință decesul distinsului coleg 
PROTOPOP pens. IC. STAVR. IACOB GHEORGHE 

îndureratei familii prezentăm-, condoleanțe și ex- 
piiniăm regretul prea timpuriei încetări din viată.
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