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Vizita oficială de prietenie 
în tara noastră a tovarășului 

KIM IR SEX.
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene 
Ceremonia sosirii în Capitală

I 
Patru decenii ale devenirii noastre

ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE !

Cu planul semestrial îndeplinit și depășit

Brigada condusă de 
Ștefan Alba, de la mina Petrila

Brigada condusă de cu
noscutul miner Ștefan Al
ba, din sectorul IV al mi
nei Petrila, raportează rea
lizarea și depășirea sarcini
lor primului semestru al 
anului. De la începutul a- 
nului, la zi, brigada a ex-

ANCHETĂ DE OPINIE

CERINȚELE MAJORE 
ALE PRODUCȚIEI 

sarcini prioritare ale 
organizațiilor de partid

tras, în plus, 19 000 tone de 
cărbune, cu 14 000 de tone 
în plus față de sarcinile 
preliminate pentru semes
trul I, prin depășirea pro
ductivității muncii cu a- 
proape 3 tone pe post, prin 
buna organizare a muncii 
pe schimburile conduse de 1 
Nicolae Boboc, Nicolae
Șerban, Curi ' Dezideriu,
Iuliu Boyte, Alexandru Si- 
pos și Stefan Codreanu. 
(M.B.)

Concentrarea efo’rturilor colectivelor pentru des
fășurarea activității productive în mod ritmic, pen
tru realizarea exemplară a sacinilor de plan repre
zintă obiectivul prioritar al întregii activități politico- 
ideologice. In acest sens, recentele adunări generale 
ale organizațiilor de partid care au analizat, in spiri
tul exigențelor formulate de secretarul general al 

la plenara Consiliului Național al Oanșe- 
cumse ^neazTÎn^â‘esrs^runrfllAn^- 

la această întrebare din partea unor secretari de partid
din sectoarele de bază ale minei Lupeni,

• .-Principala direcție de ac
țiune pentru colectivul nos
tru este creșterea produc
tivității muncii și îmbună
tățirea calității cărbunelui 
— ne-a precizat Carol 
GROHMAN, secretarul co
mitetului de partid din sec
torul III. Plușul de la înce
putul anului se apropie de 
15 000 tone de cărbune. Am 
spus că punem accentul pe 
productivitate; ca dovadă, 
realizăm în cărbune o pro
ductivitate cu 1,5 tone/post 
superioară prevederilor. 
Comuniștii din brigăzile lui 
Mihai Blaga, Matyus Lașz- 
lo și loan Kacso stăruie, 
pe bază de sarcini precise, 
asupra folosirii cu eficiență 
sporită a utilajelor și alege
rea cu răspundere a sterilu-

lui. Birourile organizațiilor 
de bază pun un deosebit 
accent pe întărirea rolului 
personalului tehnic în ac
tivitatea politică desfășu
rată în rîndul formațiilor.

— Hotărîrile adoptate de 
adunările generale ale or
ganizațiilor noastre de 
partid vizează perfecționa
rea activității productive, 
creșterea eficienței econo
mice, ne-a spus secreta
rul comitetului de partid 
din sectorul IV, Alexe 
FURDUI. Aceasta presupu
ne, în mod firesc, creșterea 
randamentelor și reducerea 
cheltuielilor materiale. O 
primă măsură: am reanali-

loan DUBEK

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al f’artidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, luni a sosit în Ca
pitală delegația de partid 
și de stat a Republicii 
Populare Democrate Co
reene, condusă de tovară
șul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democra-

te Coreene, care efectuează 
o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

Eveniment remarcabil în 
cronica legăturilor tradițio
nale româno-coreene, noul 
dialog la nivel înalt de Ia 
București ilustrează bunele 
relații statornicite între 
partidele, țările și popoarele 
noastre, evoluția lor dina
mică, subliniind în același 
timp dorința comună de a 
extinde și aprofunda aceste 
rodnice raporturi dintre

Partidul Comunist Român ' 
și Partidul Muncii din Co
reea, dintre Republica So
cialistă România ’Și Repu
blica Populară Democrată 
Coreeană, bazate pe priete
nie, solidaritate militantă, 
stimă și încredere, în inte
resul înfăptuirii aspirați
ilor lor de pace, de progres 
și bunăstare.

Căldura deosebită cu ca
re a fost întîmpinat la sosi-

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎNCEPEREA
Luni, 18 iunie, au început, 

la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 

ș Român, președintele Repu- 
J blicii Socialiste România, 

și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Muncii di î Coreea, pre-

CONVORBIRILOR OFICIALE
ședințele Republicii Popu- construcției socialiste in ce- 
lare Democrate Coreene.

La convorbiri participă 
persoane ofiiiale române și 
coreene.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu yși Kim Ir Sen 
au procedat în prima rundă 
de convorbiri, la o informa
re reciprocă privind acti
vitatea și preocupările ce
lor două parti-Je, mersul

Ie două țări și au avut un 
schimb de vederi în legă
tură cu unele aspecte esen
țiale ale dezvoltării rela
țiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre 
România și R.P.D. Coreea
nă.

(Continuare în pag. a 4-a)

sportive

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 

cultural-educative șila „izvoarele" luminii și căldurii

sale"
V

...

omului muncii 
și creației 
încununare

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acum aproape 30 de ani in locul acela 
nu-era nimic, în afară aniniior din Lun
ca Jiului de Vest. Anii socialismului și-au 
pus amprenta înălțărilor și înfăptuirilor 
mărețe ale poporului, și la Paroșeni.

— In 1956, ne spunea ing. Alexandru 
Aruncuteănu, directorul Uzinei electrice 
Paroșeni, s-a pus în funcțiune primul 
grup de 50 MWh. Au urmat celelalte, în 
anul 1957 și 1959. Prin punerea în 
funcțiune a acestor trei grupuri s-a de
finitivat prima etapă de dezvoltare a 
uzinei. In anul 1962 a început cea de-a 
doua etapă de dezvoltare a uzinei, prin

montarea grupului de 150 MWh, cel mai I 

mare grup energetic din țară, la acea 1 
dată Montarea acestuia a fost definiți- ) 
vată în anul 1964, cînd prin intrarea ml 
funcțiune â grupului, Uzina electrică Pa- ) 
roșeni dispunea de o capacitate instalată ț 
de 300 MWh, destinată în exclusivitate | 
producerii de energie electrică, fiind, a- 
tunci, una dintre cele mai mari unități 
de 'acest gen din țară.de 'acest gen din țară.

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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75 de ani de existență a constructorilor de mașini în Valea Jiului

In prima decadă a lunii iulie întreprinderea de utilaj minier Petroșani va 
împlini 75 de ani de existență. Această admirabilă școală a muncii a jucat un rol 
deosebit în dezvoltarea mineritului Văii Jiului, dîndu-și aportul la introducerea 
progresului tehnic, creșterea productivității și eficienței muncii minerilor Cei 75 de 
ani de istorie reprezintă cronologia drumului aseendent parcurs de această prestigi
oasă uzină constructoare de mașini miniere din țara noastra .

Cu puțin timp în urmă ziarul nostru a prezentat cititorilor fragmente din isto
ria de treisfert de veac a întreprinderii. In zilele următoare vom căuta să repro
ducem prhtr-o suită de reportaje, pulsul muncii de zi eu zi, modul exemplar in ca
re arest harnic colectiv se achită de sarcinile asumate în întrecerea pentru realiza
rea exemplară a programului de mecanizare a muncii în subteran, program ini
țiat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Inștantaneu din ca
drul spectacolului pre
zentat duminică, pe sta
dionul Jiul din Petro
șani

Foto: Șt. NEMECSEK

«a și cu alte prilejuri,
I numeroși invitați de 

■■■ renume au ținut să o-
nareze, dovadă a prețuirii 
lor, tradiționalele sărbători ' 
ale Văii Jiului; duminică, 
în cadrul festivităților de 
încheiere a Lumi manifes
tărilor politico -ideologice,

tural-educative si spor- . 
tive am asistat la un ade
vărat maraton artistic, o 
generoasă trecere in revistă 
a diferitelor genuri ruizi- 
cale, cu „reprize" de umor 
de calitate, asigurate, pe 
gazonul complexului spor
tiv „Jiul" din Petroșani* 
de actori de prestigiu, pre
cum Draga Olteanu, Stelat 
Popescu, Tamara lluciu- 
cianu, 1‘uiu Câiift’.scu, Ma
rin Moraru, Ion Duțu, Mi- 
șu Stoenescu, la care s-a 
adăugat suita de imitații 
„celebre" ale solistului de 
muzică ușoară Cristian Po
pescu, după cum se. știe 
absolvent al I.A T C. Bucu
rești.

Ion VULPE

MECANICA GREA (i)
turnătorie și atelierul de 
montaj. Această afirmație 
are o puternică acoperire 
în fapte dacă ne gîndim că 
80 la sută din metalo-conș- 
trucția care încheagă susți
nerile mecanizate trece pe 
aici, odată cu 90 la sută din 
piesele de schimb solicitate 
de industria extractivă a 

^nfle ^grele‘‘ °de“prelucrat cologic - totr^on&n, Văii, precum și întreaga

Ar fi fost cu neputință 
ca o uzină profilată pe fa
bricația utilajului minier 
să nu posede măcar un a- 
telier de mecanică grea. 
Acesta este constituit în 
cadrul Secției de mașini 
de abataj și prototipuri, 
unde oameni organizați în 
patru brigăzi strunșșc ma

piesele
...... .  și co

tele cerute de proiectant.
Așa cum . relata mg. 

Gheorghe Berea, șeful a- 
telierului, mecanica grea 
este o verigă cheie în flu
xul tehnologic al uzinei, 
menținînd un fel de echi
libru — am putea spune e-

sub cuțitele cărora 
mari primesc forma

gamă de dispozitive de în
tindere și echilibrare a 
caselor de extracție. Aici 
sînt strunjite moletele cu 
diametrul de pînă la 5 m. 
Și tot aici se află amplasat 
cel mai lung strung paralel 
din uzină, capabil să pre
lucreze axe lungi de pînă 
la 8 m. ;

Valeriu BUTULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Aspect de muncă din secția mecanică grea din cadrul I.U.M. Petroșani. 
Foto: Șt. NEMECSEK

CĂMINELE DE NEFAMIL1ȘTI 
lăcașe de educație și odihnă pentru tineret

Pe baza regulamentului- merele 27 și 26 de la eă-
cadru de organizare și minul nr. 1 Lonea 
funcționare a căminelor 
muncitorești pentru tine
ret, cele zece cămine eu 
o capacitate de 2192 locuri 
administrate de IACCVJ. 
asigură condiții tot mai 
bune de cazare tinerilor 
muncitori, maiștri, teh
nicieni și altor specia
liști care le locuiesc.

In activitatea de auto- 
gospodărire, tinerii par
ticipă la rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică 
viața din cămine, asigu- 
rînd în permanență cu
rățenia, păstrarea bunu
rilor din dotare, gospo
dărirea și înfrumusețarea 
camerelor în care locuiesc. 
In această direcție came
ra nr. 3 de la căminul U- 
ricani, ai Căror locatari 
sînt tinerii Iosif Olteanu, 
Ianoș Kelemen și Deneș 
Pascoi, este bine întreți
nută, avînd covor, perde
le, flori, ceea ce ridică 
estetica și gradul de con
fort. Astfel de camere 
sînt și cele cu nr. 18 și 24 
de la căminul nr. 1 Lo
nea, fiind locuite de Mar
cel Ilaș, Aurel Vorniceanu 
și Panaite Fulga. Nu a- 
celași lucru se poate spu
ne despre un număr în
semnat de camere care 
sînt dezordonate, slab gos
podărite, transformate în 
bucătării și spălătorii pre
cum camera 51 din cămi
nul Uricani, 17, 21, 27 și 
89 de la căminul nr. 1032 de la căminul nr. 
Lupeni, nr. 19 de la că
minul nr. 7 Vulcan, —ca-

«... - sau
' nr. 38 și 44 de la căminul 
nr. 3 Petrila care aveau 
și lacăte pe uși.

Instalațiile de apă de la 
grupurile sanitare din Că
mine sînt defecte, lipsesc 
unele garnituri de la ro
binete, ceea ce conduce la 
pierderi mari de apă și 
infiltrații puternice în pe
reți;. sînt defecțiuni și la 
acoperișuri. Conducerea 
I.A.C.C.V.J. trebuie să do
vedească în acest sens o 
mai mare exigență și pre
ocupare față de modul 
cum îsi fac datoria echi
pele de întreținere repar
tizate pe localități. De a- 
semenea, conducerea
I.A.C.C.V.J. va trebui sa 
ia măsuri urgente pentru 
înființarea oficiilor ce 
pregătire, a mîncării, asi
gurarea de spații frigori
fice și de spălătorii în 
toate căminele.

L.a cămine există un 
inventar bogat de apara
tură si alte materiale pen
tru activități culturale ca
re nu sînt folosite în ITț°d 
corespunzător. Cu spriji
nul comitetelor sindica
telor s-au înființat în toa
te căminele biblioteci vo
lante, cu peste 4000 de vo
lume, evidențțindu-se. că
minul nr. 10 Lupeni, al 
cărui administrator, Ion 
Tudoran, a amenajat pe 
etaje cluburi pentru pe
trecerea timpului liber de 
către tineri. Asemenea 
preocupări există și la ch
ininele nr. 3 Petrila și nr.

7 Vulcan. NU la fel se 
prezintă situația la cămi
nul Livezeni care nu are 
amenajat nici un club, 
iar televizorul funcționea
ză în hol. Cu toate că ma
joritatea căminelor 
fost dotate cu stații
radio-amplificare, în pre
zent numai la căminul nr. 
7 Vulcan mai funcționea
ză. De ce? Pentru să ni
meni nu se ocupă de re
pararea acestora. Exis
tă neajunsuri și privind 
programarea unor acți
uni educative. Conținu
tul programelor de activi
tăți nu este, mulțumitor 
și ’ nici participarea tine
rilor la acțiunile de mun
că patriotică. Organiza
țiile U.T.C. nu s-au preo
cupat de organizarea, îm
preună cu comitetele de 
sindicat, a concursului 
„Căminul nostru -— casa 
noastră".

Este necesar să existe 
o colaborare fructuoasă 
între I.A.C.C.V.J. și între
prinderile miniere în ve
derea întreținerii și gos
podăririi căminelor de 
nefamiliști, iar comitete
le de sindicat și U.T.C. să 
contribuie, prin acțiuni 
consecvente la întărirea 
ordinii și disciplinei, a- 
trăgînd tineretul la pe
trecerea timpului liber 
prin acțiuni cultural-edu
cative diverse și bogate în, 
conținut.

Vasile COCHECI

„Mecanica grea** e grea și 
la propriu și la figurat, a- 
daugă sentențios inginerul 
Berea, cunoscut și apreciat 
ca specialist și om de ac
țiune. Reperele care intră 
pe „masa de operație" pot 
să cîntărească pînă la câte
va tone; A prinde corect, 
a centra o asemenea piesă 
înseamnă destonicie și în
demânare. Aici nu există 
scuze ca „a. greși este ome
nește". A rebuta o carcasă 
de combină, de re.ducțor, 
de foreză sau pompă în
seamnă a reduce la zero e-. 
fectul muncii unui mare 
număr de oameni. A strica

: 1
' A - ‘

*^S.

o axă de foreză nu c tot 
una cu a rata un șurubel... 
metric 6. Munca acestor 
oameni solicită din plin 
conștiința și spiritul de 
înaltă responsabilitate mun
citorească. Colectivul este 
bine legat. Cei patru maiș
tri — loan Almășan, Nico- 
lae Geamănu, Aurel Ilie și 
Andrei Ungur — depun o 
activitate susținută, fiecare , 
aflîndu-se la cîrma Unei 
formații de lucru. .

Cînd este rugat să ne 
prezinte nominal 
de bază ai atelierului, in
terlocutorul nostru este vă
dit încurcat. „Tot colectivul 
este la înălțime**. A cita 
numele unora dintre mun
citori înseamnă a nedrep-

tați pe ceilalți. Strungarii 
Ion Mara și Ștefan Mara 
sînt cunoscuți în uzină și 
în afara ei prin numeroase
le clasamente ale hărnici
ei în care au ocupat totdea
una poziții înalte, 
pitolul „hărnicie" 
bine stau și colegii 
muncă Constantin 
lescu, Eugen Vegh,
tin Felea și Vasile Toană, 
alezatorii din brigada lui 
Adalbert Svoboda, Nicolae 
Bălănescu, Ion Bianga, Du- 

.. . mitru Petrencic, Petru Pe-
oamenn Tea, oamenii lui Vasile Rar’

La ca- 
foarte 

lor de 
Trușcu- 
August

fiS“a declarat tehnicianul 
Anton BUZAȘ, secretarul 
organizației de bază din 
sectorul XI. Dintre acestea, 
prezintă o deosebită însem- 

. nă ta te lucrările aferente 
celei de a II-a etape de da
re în funcțiune a puțului cu 
șchip, respectiv silozul de 
1200 tone de la orizontul 
300, împreună cu rampa 
benzilor dozatoare, obiectiv 
terminat recent cu 3 luni 
mai devreme de către bri
gada lui Gheorghe Toma; 
executarea galeriei magis
trale de benzi, încredința
tă brigăzii lui Dionisie Zo- 
ia; atacarea celui de al doi
lea siloz între orizonturile. 
360—300, executată de bri
gada lui Petru Madaraș. O 
altă lucrare care a concen
trat atenția comuniștilor, a 
întregului nostru colectiv a 
fost terminarea montării 
liniei de troleu în circuitul 
de culbutare de la orizon
tul 400 aferentă puțului cu 
schip, lucrare impusă de ne
cesitatea evitării strangu
lărilor în transportul pro
ducției din sectoarele II, V 
și VI. Concomitent cu 
scurtarea termenelor de 
execuție, acționăm cu per
severență pentru reduee- 

' rea costurilor de produc
ție prin refolosirea ban-

. c ’fom-
partiment și am stabilit nu
mărul strict de posturi ne- 
cesare pentru fiecare loc 
de muncă, iar celelalte pos
turi-au fost canalizate spre, 
abataje. Redistribuirea se 
află în curs, fiind vorba 
de circa 20 de posturi. Pe 
bază de sarcini concrete, 
am stabilit responsabilități 
la un mare număr de mem
bri de'partid pentru inten
sificarea acțiunii „3R“. Am 
reușit astfel ca armarea tu- 

. turor preabatajelor de la 
eoperiș și culcuș să fie re
alizată cu armături TH 
recuperate de brigăzile a- 
batajelor respective, Tot 
prin sarcini concrete încre
dințate membrilor de partid 
avem în atenție aprovizi
onarea ritmică cu materiale 
ți piese de schimb a locu
rilor de muncă, folosirea 
din plin a timpului de lu
cru, asigurarea funcționă
rii la parametri superiori 
a utilajelor. Faptul că rea
lizăm în abatajele noastre 
mecanizate randamente cu 
2—3 tone/post superioare 
prevederilor denotă că preo
cupările comuniștilor, ale 
întregului nostru colectiv 
își confirmă eficiența.

— Sîntem conștienți de
faptul că redresarea activi- r.... wellI.
tății minei noastre este de- dajelor, a armăturilor și 
terminată în mod hotărî- micșorarea consumurilor 
tor de realizarea cît mai energetică.

I
I
I
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ABUNDENȚA DE LE
GUME. Magazinul „Gos
tat" din incinta halelor 
agroalimentare Petroșani 
se remarcă prin contri
buția meritorie la apro
vizionarea populației cu 
legume. In perioada 1 mai 
— 15 iuniș, unitatea a fost 
bine aprovizionată și a 
desfăcut către populație 40 
tone tomate, peste 40 to
ne castraveți și varză, în-

Mai mult respect pentru munca cetățenilor!
Ne încetinim pașii cînd de copii și cetățeni dini mu-_

nareabălsăma atmosfera orașe
lor Văii Jiului. Abia acum, 
la începutul verii, amplele 
acțiuni destinate înfrumu
sețării localităților își ara
tă roadele. S-au plantat mii 
de pomi și arbuști,- tran
dafiri sau diferiți arbori 
ornamentali. Pilduitoare 
este munca elevilor Liceu- 

drept 
Petro-

amena- de flori care numai 
primă-, 

în

lui economic și de 
administrativ din 
șani, care au 
jat în această 
vară.un adevărat parc 
jurul liceului.

Toate aceste nobile fapte, 
la care au luat parte mii

(Urmare din pag. I)

Au urmat alte și alte re
alizări; extinderea și mo
dernizarea continuă a uzi
nei. In 1973 s-a hotărit 
transformarea grupurilor 
de condensație în grupuri 
de termoficare, pentru ali- 

, meritarea cu energie ter
mică a localităților munici
piului Petroșani. Lucrări
le de transformare au în
ceput în 1979 ș‘ s-au fina
lizat în anul trecut.

In următorii ani, 1985— 
1986, urmează să se treacă 
și la transformarea grupu
lui de 150 MWh în grup de 
termoficare pentru produ
cerea combinâtă a energi
ei electrice și termice. Prin 
aceasta, capacitatea insta-

semnate cantități de spa
nac, ceapă verde, guiii, 
morcovi, usturoi verde. In 
prezent magazinul este a- 
provizionat cu 20 tone car
tofi noi, varză, conopidă și 
așteaptă un nou transport 
de morcovi, usturoi verde, 
ceapă și alte legume.

IMN BRIGADIERILOR 
MINERI. In ultimul nu
măr al revistei centrale 
„Cântarea României'*, a 
fost tipărită lucrarea co
rală „Imn brigadierilor 
mineri", semnată de con- 
citadinul nostru, tînărul 
compozitor Adrian Stroici.

care le rup florile. In astfel 
de situații se cuvine ea spi-

NOTĂ

ritul gospodăresc al cetățe- 
nilor să intervină cu 
promptitudine și eficiență 
pentru a curma acțiunile 
distructive ale amatorilor 

dacă
ar fi muncit la plantat ar 
ști să. prețuiască ceea 
s-a realizat, să aibă

ce
. . ----- res

pect pentru integritatea ar
borilor. ■ ''.ț.

In astfel de cazuri este 
necesar să se acționeze cu 

- “conform legii'*'— 
â celor care nu știu sau nu 
înțeleg să prețuiască zone
le verzi ale orașelor pe 
care, așa cum se procedea
ză în alte locuri din țară, 
âr trebui implantate diver
se tăblițe cu avertismente 
de genul „Nu rupeți flo
rile", „Nu căleați iarba** 
etc. Ar fi un prim pas al 
gospodarilor, după care cei 

amendați, 
vina unor 
tineri nesu- 
familii, la 
trebui să 
de la înce-

prinși trebuie 
Altminteri, din 
copii șâu altor 
pravegheați în 
primăvară va 
luăm plantatul 
put. (T. SPATARU)

la „izvoarele" luminii
că, obținută , pe bază de 
cărbune și scăderea gradu
lui de poluare a mediului 
înconjurător, sînt în curs de 
execuție lucrări de înlocu
ire a actualelor sisteme, pre
cum și montarea unor elec- 
trofiltre cu un randament 
de reținere a prafului din 
gazele de ardere mult mai 
ridicat față de cele folosite

(de pe mașinile mici de a< 
lezat și frezat), Aurel Ca- 
lotescu, Iosif Bogdan, Mir
cea Costinaș, Zoltan Hege- 
duș, Florea Ștefan, precum 
și brigada mixtă de mașini 
de găurit, morteze, rabate
ze și freze longitudinile, 
condusă de Vasile Retegan, 
brigadă în rîndul căreia se 
remarcă Traian Gheorghi- 
„i_ -----------------------T
Balogh, Silviu Ioniciu și ’ 
Virgil Niță.

Rezultatele muncii aces
tor oameni au fost și vor fi 
întotdeauna la înălțimea 
conștiinței lor. Un exemplu 
elocvent îl constituie exe
cutarea în numai 45 de zile 
a unui complicat dispozitiv 
de concasare și separare, 
prernîeră absolută â cărei 
beneficiar ește cariera de 
cărbune de la Cîmpu lui 
Neag,

Va urma

sistemului energetic națio
nal. „Școala" riiergetieie- 
nilor de la Paroșeni a 
constituit o pepinieră de 
cadre pentru marne ter
mocentrale ale țârii, atît în 
ceea ce privește muncitorii ; 
cît și cadrele medii și cu 1 
pregătire superioară.

...Anul 40 al libertății 
noastre. Aici, de ia „izvoa
rele" luminii și -ăldurii de 
la Paroșeni, miile de kilo
wați pulsează m sistemul 
energetic național, iar spre 
locuințele minerilor din Va
lea Jiului pleaca fluxul e- 
nergiilor calorice, aceasta

lată va spori la circa 400 
Gcal/h energie termică și 
215 MWh energie electrică, 
în condițiile în care s-a gă
sit forma cea mai ieftină 
de producere a energiei e- 
lectrice și termice, produ
cerea combinată realizîri- 
du-se cu consumuri mini
me de combustibil. Există, 
preocupări constante pen
tru ca, în paralel cu moder- în prezent. Prin moderni- 

zarea instalațiilor, a cres
cut necontenit productivi
tatea muncii, an de an uzi
na și-a realizat ți depășit fiind o dovadă vie a grijii 
. ' .................................. partidului pentru dezvjl-
plan, prin sporirea graficu- tarea armonioasă, economi- 

co-socială, pe tot cuprinsul * 
României socialiste.

nizarea grupului de 150 
MWh, să se treacă la mo
dernizarea tuturor instala
țiilor din centrală, la nive
lul tehnicii actuale, în sco
pul creșterii fiabilității a- 
cestora. Pentru creșterea 
cantității de energie electri-

principalii indicatori de

lui de putere efectiv dis- 
ponbilă, pusă la dispoziția

ACTIVITATE DE IN
DUSTRIE MICA. In ul
tima lună încheiată, mai, 
atelierul din Bănița al in
dustriei miei din cadrul 
I.G.C.L. Petroșani și-a re
alizat planul în proporție ____ ___ x______
de 115 la sută. Atelierul tat din clădirea aflată iîn- 

’ gă Teatrul de ștat, în cars 
a funcționat în ultimele 
luni, într-un spațiu nou, 
de la parterul blocului 
59 A.

PRESTAȚII. îri Petrila, 
la parterul blocului 36 C, 
Cooperativa meșteșugă
rească „Unirea" Petro
șani efectuează ample a-

dispune de piese de 
schimb și tablă pen
tru efectuarea de repara
ții la autoturismele „Da
cia 1300“, inclusiv prin 
sistemele de asigurare 
ADAS. Tot aici a început 
activitatea de reparare a 

. containerelor destinate 
transportului reziduurilor

menajere.
MUTARE. In primele 

zile ale acestei săptămîni, 
magazinul nr. 133, care a- 
pro vizionează populația 
din cartierul Petroșani- 
Nord cu piine, va fi mu-

menajări interioare, în ve
derea deschiderii în 
rînd a unor noi unități 
prestatoare de _.. _ 
pentru populație. Aici vor 
funcționa o unitate de co- 
afură-cosmetică, o frizerie, 
precum și două ateliere de 
confecții — din textile, 
piele și înlocuitori — 
pentru bărbați și femei.

DRUM AMENAJAT. O- 
dată cu construirea noului 
pod peste Jiu la Dărănești, 
s-a născut necesitatea a- 
rbenajării unui nou drum 
dă legătură între cartie
rele Gîrbești și Dărănești,

cu-

servicii

peste calea ferată. Pe a- 
ceastă nouă cale de acces 

s-au efectuat recent lucrări 
de întreținere. Cetățenii 
Victor Ghețu, Leontin 
Dragoș, Solomon Moț, Fri- 
deric Ursu, Vasile Suciu 
și alții, au nivelat caro
sabilul, împrăștiind cîteva 
zeci de tone de balast. Cir
culația se desfășoară în 
prezent în condiții optime.

Rubrică realizată de 
Toma ȚATARCA
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noastre tradiții spirituale
încununare a valoroasei

context bogatele manifes
tări politico-ideologice și 
profesionale, realizate de 
și pentru oamenii muncii 
din Vale, cit mai aproape 
de locul de muncă, in sco
pul îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan 'și a 
lărgirii orizontului lor cul-

lui capricios din această 
lună, doar cîteva mii de 
spectatori s-au încumetat 
să vină la festivitatea de 
încheiere a sărbătorilor 
Văii, cei prezenți însă au 
avut prilejul să trăiască 
multe clipe de delectare, 
pornind de la inedita parti

san 
pr- 

popu- 
mine- 

grupul 
„Acus-

agelosul popular a avut 
Iul ca vedete pe Viorica 

Flintașu, mesageră 
a folclorului bihorean, pe 
Dornica Puccanu, autenti
că valorificatore a reper
toriului lăutăresc și pe Lu
minița Roman, reprezen
tantă a arici . moldovene. 
Impresionant ni s-a părut, 
de asemenea, recitalul ve
teranului muzicii românești 
Cică Petrescu, o autentică 
explozie de vitalitate la.. 
opt decenii. „Numărul" ac
torului Ion Dichiseanu, prin 
șlagărele de muzică ușoară 
românească și internaționa
lă, ne-a făcut cunoștință 
cu o voce caldă, modulată 
de o intensă trăire emoțio
nală. Acompaniind 
prin recitaluri proprii, 
chcstra de muzică 
Iară a ansamblului i 
resc „Parîngul" și 
vacal-instrumental 
tic" au dus greul spectaco
lului, dovedind valoroase 
calități muzicale, care le-au 
consacrat în Festivalul na
țional „Cîntarea Români
ei".
Din păcate, datorită timpu-

dă de fotbal a unspreze- 
celui feminin „Carmen" din 
București cu fostele glorii 
ale Jiului.

& supra tuturor manifes
ta țărilor tradiționalei 

* luni de larga spiri
tualitate „Laudă omului 
muncii și creației sale" vom 
reveni, subliniind, ca o pri
mă concluzie, faptul că au 
angajat majoritatea forțe
lor artistice ale municipiu
lui nostru și prestigioase 
formații teatrale și muzica
le din București. In acest

personalității oamenilor 
muncii, iubirea lor de fru
mos, conștituindu-se într-o 
generoasă pledoarie pentru 
sănătate, prin practicarea 
disciplinelor sportive în
drăgite.

așadar, cu unele excep
ta ții, care trebuie să 

constiuie obiectul u- 
nor dezbateri în forurile lo- I 
cale de educație politică și • 
cultură socialistă, și la ni- } 
velul așezămintelor cultu- \ 
rale, recent încheiata suită 
de manifestări „Laudă o- 
mului muncii și creației sa
le" s-a dovedit a fi o reu
șită notabilă, cu largi va
lențe educative, care aii 
permanentizat un fructuos 
dialog la locul de muncă și 
pe scenete așeză mintelor \ 
culturale al concetățenilor 
noștri, în calitate de crea
tori și beneficiari ai actului 
cultural-artistic, o repe
toare trecere in revistă a 
valențelor spirituale ale 
municipului nostru, la re- - 
alizarea tradiționalelor ac
țiuni adueîndu-și o contri
buție deosebită interpreți 
de renume și cunoscute for
mații ale primei scene ro
mânești.

turaj și profesional, au pus 
în valoare creativitatea și 
vastul potențial spiritual al 
colectivelor miniere, de la 
preparații, din alte între
prinderi și instituții, al 
mișcării artistice de ama
tori din Vale. De asemenea, 
competițiile sportive, pe
trecerea plăcută a timpului 
liber, în cadrul serbărilor 
cîmpenești ale „Nedeii 
vulcănene" cît și a celorlal
te acțiuni din diferite ora
șe ale Văii, demonstrează 
convingător pluralitatea

Fază din. meciul disputat între fastele glorii ale 
Jiului și echipă feminină „Carmen".

Ilustrația : Șt. NEMECSEK
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Fotbal, divizia C
Victorie clară 

în fata 
liderului

MINERUL VULCAN — 
MUREȘUL EXPLORĂRI 
DEVA 2—0 (1—0). Primul 
meci din cuplajul de dumi
nică, de pe stadionul din 
Vulcan, ne-a prezentat do
uă echipe Mureșul Explo
rări (intrată parcă învacan- 
ță, dar promovată în divi
zia secundă) și Minerul 
Vulcan, dornică să încheie 
ultima ei reprezentație în 
fața suporterilor cu o vic
torie, ceea ce a și reușit. 
Astfel, după o serie de ra
tări incredibile ale lui 
Constantin și Bilieru (șut 
in oara de la 4 m), gazdele 
reușesc să deschidă scorul. 
O centrare de pe partea 
dreaptă îl găsește pe Cons
tantin bine plasat în cen
trul careului de 16 m și a- 
cesta îl învinge pe Naghj 
(min. 28). In continuare se 
joacă lent, fără ca vreuna 
din echipe să forțeze. Pri
ma repriză se încheie deci 
cu un avantaj minim, 1—0. 
După pauză ni se prezintă 
aceiași „actori", în aceeași 
manieră de joc, cu faze să
race de fotbal, dar cu un nou 
gol al gazdelor. La p incur
siune pe aripa dreaptă a 
noului introdus Barbu (60), 
Ștef de la Mureșul îl sece
ră în careu și arbitrul Ke- 
restely (Oradea), pe fază, 
acordă 11 m. Execută Dor- 
dea (cel mai activ de la 
gazde) și, 2—0. Pînă în fi
nal mai consemnăm ocazi
ile ratate de Constantin, 
Ciorîia și Barbu. Treptat, 
jocul se „stinge", jucătorii 
gîndindu-se parcă la va
canța care se apropie și pe 
care o merită cu toată pri
sosința, atît ei cît și con
ducerea lor tehnică, alcă
tuită din Cătuți, Coșorea- 
nu și Dumitrache.

Vasile STAFIE

Bravo băieți!
MINERUL PAROȘENI— 

METALUL BOCȘĂ 1—0. 
Chiar dacă acest meci s-a 
terminat cu un avantaj mi
nim pe tabela de mrcaj — 
I—0 — gol înscris de Bo- 
loș (mîn. 42), din lovitură 
de Ia 11 m, în urma unui 
fault clar comis în careu 
asupra lui Lăzăroiu, mi
nerii din Paroșeni au abor
dat și jocul cu aceeași seri
ozitate pe care o afișează în 
cursul nenumăratelor faze 
de fotbal, spectacol care 
ne demonstrează încă o da
tă că avem de-a face cu o 
echipă bine sudată, în toate 
cele trei compartimente. 
Totuși trebuie, să apreciem 
și jocul curajos al metalur- 
giștilor din Bocșa, care aU 
depus mari eforturi pentru 
ca scorul să nu ia proporții, 
ei contraatacînd foarte peri
culos prin Busuioc și Măr- 
gineanțu, incursiuni stopa-

te în cele din urmă de Le 
Ieșan, Pintea și Pîrvul-rț. 
Lăudabilă evoluția în acest 
sezon a acestei mici gru
pări sportive din Vale, ca
re încheie campionatul pe 
unul din locurile fruntașe 
ale seriei socotită de mulți 
a patra serie... de B. Salu
tăm această ultimă repre
zentație în fața propriilor 
suporteri, cu gîndul ca și 
în noul campionat ei vor 
reprezenta cu cinste culori
le Asociației sportive din 
Paroșeni, atît ei cît și cu
plul de antrenori care au 
stat la cîrma echipei, prof. 
Tiberiu Benea și Mihai Ma
rian. Nu trebuie uitate ma
rile eforturi depuse de con
ducerea I.M. Paroșeni, care 
a fost „trup și suflet" pen
tru binele acestei echipe. 
Bun arbitrajul brigăzii con
duse de F. Erdely. (Slatina).

S. VASILE

„La lucru" în sala de gimnastică a Școlii sportive 
din Petroșani unde se pregătesc micuțele gimnaste, 
care peste cîțiva ani vor reprezenta Valea Jiului în 
numeroase concursuri naționale și internaționale.

Foto. N. ȘTEFAN

Intîlnirea de fotbal dinte echipele „Minerul" Paroșeni și „Metalul" 
Bocșa, s-a soldat cu o victorie Ia limită a gazdelor : 1-0.

Este un rezultat care confirmă, încă o dată seriozitatea cu care s-a 
pregătit și a evoluat echipa gazdă, pe tot parcursul campionatului.

Foio : Ovidiu PARĂIANU

lupte libere
Cea de a patra și ultima etapă a tu

rului cmpionatului divizionar A de lupte 
libere a prilejuit, ra Lugoj, un „triunghiu
lar" echilibrat, în care gazdele, garnitura 
I.U.R.T., s-au impus în fața Jiului Petri- 
Ja și G.S.M. Reșița. In primul tur, lugo
jenii i-au întrecut la scor pe reprezen
tanții clubului muncitoresc din cetatea 
siderurgiei bănățene, pentru ca apoi con
fruntarea dintre petrileni eu C.S.M. să 
se sfîrșească la egalitate 5-—5, victoria 
fîinc' atribuită reprezentanților noștri, ', 
superiori la tușaveraj (24—16). In turul 
trei, după o dispută pasionantă, I.U.R.T. 
Lugoj-a depășit Jiul; (6—4), astfel cu- , 
șfiîșițdi turului, luptătorii din Petrila 
se clasează pe un onorant loc V în seria 
secunda (din zece e c h i p e>.
In u l t i m a e t a p ă, din lo
tul lor s-au distins Vasile Atiomnicăi (48 
kg), Mircea Risipitu (57), Nicușor Marma- 
liuc (62) și Vasile Sayu (74), învingători 
în ambele partide susținute. Elevii an
trenorilor Ion Corbei și Costică Marma- 
liuc nu-și încheie încă pregătirile, fi
indcă trei reprezentanți ai lor urmează 
să participe la finalele campionatului in
dividual al seniori lor de la Brașov. (V. I.)

Bre vi ar
■ FOTBAL, divizia

B: Olimpia Satu Mare
— Minerul Lupeni 1—1; 
divizia C: Minerul Paro
șeni — Metalul Bocșa 

I I—0, Minerul-Știința 
; Vulcan — Mureșul Ex

plorări Deva 2—0, Mi
nerul Ghelari — Mine
rul Aninoasa 2—0; cam
pionatul municipal al se- 

i morilor, etapa a Vil-a: 
Ș Sănătatea Petroșani —
■ U.M. 1—5, Utilajul Pe- 
I troșani — Spitalul Petri- 
i la 4—0, Proiectantul Pe- 
î troșani — Minerul Dîl- 
Ș ja 5—1. Următoarea eta-
■ pă (a IX-a) se va des- 
i fășura joi, 21 iunie 1984, 
’ cu următoarele jocuri:

Spitalul Petrila — U.M., 
Utilajul Petroșani — Mi
nerul Dîlja și Proiectan
tul Petroșani — Sănăta
tea Petroșani.

Bl RUGBY, divizia A: 
l Farul Constanța — Ști- 
ș ința Petroșani 10—6.

S. BĂLOI
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

KIM IR SEN
Nicolaeîntrevedere între tovarășul

și tovarășul Kim Ir Sen
Ceaușescu

%

zi cruzi li txi Țgzi ,_iH

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a întilnit. In cadrul unei 
vizite protocolare, cu tova
rășul Kim Ir Sen, secretar 
generai al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii

(Urmare din pag. D

Analizînd stadiul și pers
pectivele relațiilor româ- 
no-coreepe, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au evidențiat cu 
satisfacție, faptul că aces
te raporturi s-au extins și 
îmbogățit concinuu în ul
timii ani, în spiritul înțe
legerilor convenite de cei 
doi conducători de partid 
și de stat, A fost relevată 
hotărîrea comună ca, in 
strînsă concordanță cu re
lațiile foarte bune existen

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român; președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a oferit luni, un dineu în o- 
noarea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al 

din Coreea, președintele Re
publicii Populare Demo
crate Coreene.

întrevederea dintre cei 
doi conducători de partid 
și de stat s-a desfășurat in
tr-un spirit de cordialitate 
și prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă ce ca
racterizează relațiile tra

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
te între cele două partide, 
să se acționeze pentru a 
ridica și mai mult nivelul 
colaborării economice ro- 
mâno-coreene, pornindu- 
se de la posibilitățile largi 
de care dispun economiile 
naționale ale celor două 
țări, de la prioritățile pro
gramelor lor de dezvoltare 
econpmico-socială. In acest 
sens, a fost exprimată do
rința de a extinde pe ter
men lung, cooperarea și 
specializarea în producție, 
de a spori și diversifica 
schimburile comerciale. Da

Dineu în onoarea înaltului oaspete coreean
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co- 
reea, președintele Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene.

Au participat persoane 
oficiale române și coreene.

în timpul dineului, des

Ceremonia sosirii în Capitală

diționale dintre prtidele, 
țările și popoareie noastre, 
precum și dialogul româ- 
no-coreean la nivel înalt.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen și-au exprimat con
vingerea că schimburile de 
păreri ce le vor avea în 

asemenea, s-a convenit in
tensificarea legăturilor pe 
tărîmul științei, învățămîn- 
tului și în alte sfere de ac
tivitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen au stabilit ca 
membrii celor două dele
gații să examineze, în tim
pul vizitei, căile și modali
tățile concrete privind am
plificarea, pe multiple pla
nuri, a colaborării și co
operării româno-coreene, 
potrivit orientărilor și în
țelegerilor stabilite la nivel 
înalt.

fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au rostit toas
turi. /

Urmărite cu viu interes 
și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți la dineu, toas

aceste zile la București, vor 
duce, ca și convorbirile pre
cedente, la convenirea de; 
înțelegeri care să dea un 
nou impuls relațiilor ro- 
mâno-coreene, în interesul 
celor două țări și popoare, 
al cauzei socialismului, co
laborării și păcii în lume;

S-a considerat că dezvol
tarea susținută a relațiilor 
dintre România și R.P.D. 
Coreeană, pe temeiul de
plinei egalități, stimei, 
respectului și avantajului 
reciproc, este în folosul și 
spre binele ambelor popoa
re, ăl progresului și pros
perității lor, al edificării 
noii orînduiri în cele două 
țări, al cauzei indepen
denței, socialismului și pă
cii.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă.

turile au fost marcate, în 
mod solemn, după încheie
rea lor, de intonarea im
nurilor de stat ale Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii Socia
liste România.

GENEVA

Aniversarea a ZO de ani de la 
constituirea „Grupului celor 71“ 

GENEVA 18 (Agerpres).
— Conferința Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și Dez
voltare — UNCTAD — a 
marcat, printr-o ședință fes
tivă, împlinirea a 20 de ani 
de la constituirea „Grupu
lui celor 77“, reunind țări
le în curs de dezvoltare. 
Au participat reprezentanți 
ai celor 150 de țări mem
bre ale UNCTAD, secreta
rul general al organiziVeț 
și reprezentanți ai autorită
ților elvețiene.

In cadrul reuniunii a fost 
subliniată importanța ac
tivității desfășurate de-a 
lungul celor 20 de ani de 
existență a „Grupului ce
lor 77“ în direcția promo

vării intereselor țărilor în 
curs de dezvoltare, a relan
sării dialogului Nord-Sud, 
a edificării unei noi ordini 
internaționale.

România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, mem 
bră a „Grupului celor 77“ 
din anul 1976, a promovat 
cu consecvență ideca în
tăririi unității și solidarită
ții țărilor în curs de dez
voltare, formulînd, din ini
țiativa președintelui Nicolae 
Ceaușescu, propuneri con
crete, prezentate la Confe
rința UNCTAD—VI, de ia 
Belgrad, în anul 1983, pre
cum și în alte foruri inter
naționale.

Rezultatele alegerilor pentru
Parlamentul

Alegerile pentru Parla
mentul (vest)-european (or
ganul consultativ al C.E.E.), 
desfășurate duminică in ce
le 10 țări membre, au re
prezentat teste electorale 
semnificative pentru par
tidele politice din aceste 
state, relevă agențiile Fran
ce Presse și U.P.I., citind 
rezultate încă nedefiniti
ve. Ca o concluzie genera
lă se Constată un succes al 
partidelor de stingă în Ita
lia, Marea Britanie, Gre
cia, sau al unor formațiuni 
politice din opoziție, în ma
joritatea celorlalte țări.

In Italia, Partidul Co
munist Italian a depășit, 
pentru prima dată în peri
oada postbelică, Partidul 
Democrat-Creștin în ce pri
vește procentajul voturilor 
atribuite (33,3 la sută, fată 
de 30 la sută al P.D.C.), ob- 
ținînd în total 27 de locuri. 
Pentru Mișcarea Sociali*-'

(vest)-earopean
tă Paneletfă (PASOK),, din 
Grecia, s-au pronunțat 
41,62 din alegători. In Ma
rea Britanie, Partidul La
burist a cîștigat 15 locuri, 
în defavoarea Partidului 
Conservator, de guvernă- 
mînt. Un succes important 
a obținut, în R.F.G., Parti
dul Ecologist — care s a 
pronunțat împotriva insta 
lării de rachete nucleare pe 
teritoriul vest-german 
cîștigînd șapte locuri, în 
timp ce Partidul Liber-De- 
mocrat (care face parte din 
coaliția guvernamentală) nu 
a întrunit limita minimă de 
voturi. In mod asemănător, 
partidele ecologiste din Bel
gia și Olanda vor fi, pen
tru prima dată, reprezenta
te în Parlamentul 'vesij-cu- 
ropean, în „timp ce partide
le de guvernămînt au pier
dut cîteva locuri.

(Agerpres) ,

(Urmare din pag. I)

re tovarășul Kim Ir Sen 
pune în evidență sentimen
tele de profundă prietenie, 
de înălță stimă și prețuire 
ale poporului României 
socialiste față de conducă
torul poporului coreean, 
deplina satisfacție cu care 
este așteptată noua întilni- 
re dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat, în
crederea că ea va constitui 
0 nouă și importantă con
tribuție la adîncirea și în
tărirea relațiilor bilaterale, 
Sn avantajul ambelor țări 
și popoare, al cauzei gene
rale a socialismului și pă
cii, a înțelegerii și conlucră
rii între națiuni.

Ceremonia sosirii a avut 
loc la gara Băneasa, care, 
în așteptarea înaltei solii a 
poporului coreean prieten, 
a fost împodobită festiv;

Ora 9,15. In aplauzele și 
ovațiile a mii de locuitori 
ai Capitalei, trenul pre
zidențial a oprit la peron.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu â salutat cu cor
dialitate pe tovarășul Kim 
Ir Sen, cei doi conducători 
de partid și de stat și-au 
strîns mîinile cu deosebită 
căldură, s-au îmbrățișat.

Un grup de pionieri au 
înconjurat cu emoție și 
bucurie pe cei doi condu
cători de partid și de stat, 
oferindu-le buchete de 
flori.

Garda militară aliniată 
pe platoul din fața gării 
Băneasa a prezentat ono
rul. Ceremonia sosirii a 
continuat cu prezentarea 
raportului comandantului 
gărzii de onoare.

S-au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene și 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen 
au trecut în revistă garda 
de onoare. .

Bucureștenii aflați în 
număr mare în această di
mineață pe esplanada din 
fața gării Băneasa au a- 
plaudat cu însuflețire, au 
ovaționat îndelung pentru 
continua dezvoltare a prie
teniei și colaborării româ- 
no-coreene.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
într-o mașină deschisă, es
cortată de motocicliști, s-au 
îndreptat spre reședința o- 
ficială rezervată înaltului 
oaspete.

Ambianța caldă, sărbă
torească, simbol al prieteni
ei trainice dintre popoare
le noastre, al bucuriei față 
de această nouă întîlnire 
la nivel înalt româno-co- 
reeană, a fost prezentă pe 
întregul traseu pe care l-a 
străbătut coloana oficială.

La reședința rezervată 
înaltului oaspete pe timpul 
șederii sale în Capitală, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen 
s-au întreținut într-o at
mosferă cordială.

?;.■/ ★ ;;
Trenul oficial cu care a 

călătorit secretarul gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, tovarășul Kim Ir 
Sen, venind din Bulgaria, 
a intrat pe teritoriul țării 
noastre, în punctul de fron
tieră Giurgiu.

CALENDAR SĂPTĂMÎNAL
; _(18—23 IUNIE) ? '

18 IUNIE
— Se întîlnesc, la Luxemburg, miniștrii de externe și 

ai agriculturii din țările membre ale Pieței Comune.
— Intîlnirea dintre președintele Republicii Șri Lanka, 

Junius Jayawardene, și președintele S.U.A., Ro
nald Reagan (Washington).’

20 IUNIE . . .
— Sesiunea Adunării de Stat a R.P. Ungare.
— Vizita oficială în Italia a președintelui Republicii 

Costa Rica, Luis Alberto Monge (20—22). I ■
21 IUNIE
'— Președintele Franței, Francois Mitterrand, începe 

o vizită de trei zile în Uniunea Sovietică.
— Cancelarul R.F.G., Helmut Kohl, face o vizită ofi

cială în R.P. Ungară.
— Reuniunea miniștrilor de externe și ai economiei 

din șapte state latino-americane (21—22).
23 IUNIE
— Se deschide Tîrgul internațional de chimie — 

INCHEBA 1984 de la Bratislava (23—29).
(Agerpres)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: întîlnire cu ti
nerețea; Ujiirea: Hotel
Palace; Parînguli Prea 
cald pentru luna mai.

LONEA: Comoara, I—II.
ANINOASA: Comisarul 

Maigret se înfurie.
VULCAN — Luceafă

rul: Tatăl reginei.
LUPENI — Cultural: 

Ancheta a stabilit.
URICANI: Dragostea

mea cu Iakub.

TV
15,00 Telex,
15,05 Amfiteatru studen- 

țesc.
15,30 Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României11.

15.50 Universul femeilor.
16.20 Desene animate.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 Ctitorii, cu care ne 

mîndrim.
20.50 Film artistic: 

„Fiul raeu“. 
Producție a studiou
rilor din RP.D. Co
reeană?

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

Clubul curioșilor. Io, 90 
Buletin de știri 16,05 So
liști și formații muzicale 
de la sate. 1'315 Patru
zeci de trepte. 16,25 Ra- 
diogazeta economică. 16,55 
Sfatul medicului. 17,00 Bu
letin de știri. 17.05 Tribu
na radio. 17,35 Te apăr 
și te cînt, patria mea. 18,00 
Orele serii. 22,uO O zi in
tr-o oră. Radiojurnal. 23,00 
Opera „Clemența lui Ți- 
tus“ de Mozart (fragmen
te). 23,30-5,30 Non stop 
muzical.

; Mica publicitate
GIGI urează „La mulți camere, strada Aviatorilor, 

ani" Dorinei Pop cu ocazia blocul 17, sc. IV, ap. 42, 
zilei de naștere. (2155) etaj I cu apartament două

SCHIMB apartament trei camere zona Hermes, piață

ANUNȚ ORI DE FAMILIE

MAMA, frații și prietenii anunță cu adîncă dure
re încetarea din viață a scumpei noastre fiică, soră 
și prietenă

;V 7 BECSI VIORICA AIDA ,
Inmormîntarea are loc azi, ora 17, de la capelă. 

. d-(2164)

SOȚIA Elena, Puiu, Mitta și nepoții, cu durere 
anunță încetarea din viață a celui care a fost - ' ;

. “ ■ SEDAN PAVEL
înhumarea azi, ora 15,30. (2165)

sau centru. Informații în
tre orele 17—20. (2158)

VlND urgent Dacia 1100, 
Informații, Petroșani, • 30 
Decembrie, nr. 9, între ore
le 17—20. (2159)

VIND Dacia 1300 și ga
raj. Tudor Vladimirescu- 
15, Petrila. (2161)

VIND radip-casetofon 
„Sanyo", nou. Strada Tu
dor Vladimirescu nr. 15, 
Petroșani. (2162)

PIERDUT foaie matrico
lă nr. 358/30. VII.I98Q, pe 
numele Săcrieru Marcel, e- 
îiberată de Școala generală 
nr. 5, Petroșani . O declar 
nulă. (2160)

PIERDUT cățel pechinez 
maro. Adresați telefon 
41388. Găsitorului bună re
compensă. (2163)
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