
A
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITl.VA i

roșu
ANUL XL, NR 9 883

rMTTîWTTîr
Șl Al CONSILIULUI 1POPULAR MUNICIPAL

MIERCURI, 20 IUNIE 1984

TARII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Patru decenii ale devenirii noastre

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

KIM IR SEN, 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Consiliului de 

Stat au continuat, marți, 
19 iunie, convorbirile Ofi
ciale între tovarășul Nicblae 
CeatTșescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și

respect al independenței na- medie de acțiune și, apoi, 
ționale.

De comun acord, s-a a- 
preciat că problema fun
damentală a zilelor 
tre o constituie < 
cursei înarmărilor, 
rea la dezarmare, în

O reușită de excepție la Preparația-Petrila

a oricăror arme nucleare 
din Europa și din lume.

_ Tovarășul Kim Ir Sen a
noas- evidențiat că reglementa- 

oprirea 
trece-

_ ------- _ ia pri-
tovarășul Kim Ir^Sen, se- mul rînd la dezarmare nu-

’ " " ' cleară, asigurarea păcii în
lume.

în timpul convorbirilor, 
a fost analizată îndeaproa
pe evoluția situației în zo
nele geografice în care sînt 
situate România și R.P.D. 
Coreeană.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu â reliefat preo
cuparea țării noastre față 
de situația deosebit de gra
vă creată în Europa, în

Cu planul semestrial
îndeplinit

Brigada condusă de 
Gavrilă Mesaroș, 

de la mina Paroșeni
Mecanizatorii minieri din 

brigada condusă de mine
rul Gavrilă Mesaroș de la 
sectorul I al I.M. Paroșeni 
ce mînuieșle două comple
xe de susținere și tăiere 
mecanizată, raportează rea
lizarea și depășirea sarci
nilor de plan din primul 
semestru al acestui an. De 
la începutul anului și pînă 
în prezent, ortacii din a- 
ceăstă brigadă au extras, 
în plus, față de sarcinile 
de plan peste 6600 tone 
cărbune. Acest plus a fost 
obținut pe seama depășirii 
productivității muncii, în 
medie, cu 2500 kg pe post. 
La baza succesului stau o 
bună organizare a muncii, 
o aprovizionare ritmică cu 
materiale, cît și respectarea 
disciplinei tehnologice pe 
schimburile conduse de Va
sile Neceoiu, Florea Vaicu, 
Eugen Hălăuștean, Costică 
Coroi, Mihai Barbăcaru și 
Iosif Dancă. (Gh. S.)

Azi se împlinește un 
an de la darea în funcțiu
ne ă noii instalații de 
preparare de la Petrila, 
destinată valorificării su
perioare a cărbunelui ex
tras din estul Văii Jiului. 
Cu ajutorul instalației mo
derne, cu un grad înalt 
de selectivitate, prepara
torilor petrileni le revine 
sarcina să dubleze volu
mul producției spălate 
pentru siderurgie, respec
tiv a specialului pentru 
semicocs.

în întîmpinarea aces
tui eveniment, colecti
vul de preparatori a în
scris zilele trecute un suc
ces de prestigiu. Noua 
instalație a atins, și a de
pășit chiar, principalii in
dicatori de preparare pre- 
văzuți în studiul tehni- 
co-economic. în 14 iunie 

^preparatorii petrileni au

realizat o producție zil
nică de semicocs de 3688 
tone, cu aproape 300 de 
tone mai mult decît indi
catorul prevăzut. S-a rea
lizat astfel și recuperarea 
prevăzută în semicocs — 
42 la sută din producția 
brută supusă spălării și 
tot acest succes confirmă 
încă o reușită de seamă 
a preparatorilor: 
rarea funcționării 
trerupte a instalației prin 
evitarea întreruperilor; s-a 
ajuns ca din 24 prepara- 
ția să funcționeze 22,10 
ore.

Reușită, mai bine zis 
reușite ce încorporează 
roadele strădaniilor unui 
an de zile — a lunilor, zi
lelor și orelor unui „an 
fierbinte", ale colectivu-

Ioan DUBEK

asigu- 
neîn-

cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene. " 

în timpul Convorbirilor 
a fost exprimată îngrijora
rea față de încordarea gra
vă la care s-a ajuns în via
ța internațională, datorită 
politicii imperialiste de 
forță și dictat, de amestec 
în treburile interne ale al
tor state, de consolidare și 
reîmpărțire a zonelor 
influență, menținerii 
chilor focare de conflict și 
apariției altora noi, intensi
ficării fără precedent a 
bursei înarmărilor, accen
tuării crizei economice mon
diale.

S-a subliniat că, în aces
te împrejurări, este impe
rios necesar să se acțione
ze ferm pentru 
tensiunii din viața

de 
ve-

urma trecerii la amplasa
rea de către S.U.A. a ra
chetelor cu rază medie de 
acțiune în unele țări vest- 

a 
de 
a 

nucleare

Brigadierul Vasile 
Cheța, alături de doi 
ortaci, componenții une
ia dintre formațiile de 
lucru evidențiate în ca
drul sectorului III de la 
mina Vulcan, pentru e- 
forțurile depuse în vede
rea creșterii continue a 
producției de cărbune.

La LM. Livezenî, măsurile întreprinse

europene și, ca urmare, 
trecerii la realizarea 
către Uniunea Sovietică 
contramăsurilor 
anunțate.

S-a subliniat ._____ ,.
tea de a se face totul pen- 

reduccrea tru reluarea 
; i inter

națională, pentru reluarea 
de
Și

și continuarea politicii 
destindere, colaborare

necesita-

negocierilor 
sovieto-americane, în vede
rea ajungerii la un acord 
care să ducă la eliminarea 
totală a rachetelor cu rază

rea stării de gravă încor
dare din Peninsula Coreea
nă și înlăturarea pericolu
lui unui nou război repre
zintă una dintre probleme
le cheie ale asigurării păcii 
în Asia și în lume, o pre
misă esențială pentru rea
lizarea pe cale pașnică a 
reunificării Coreei. A fost 
reamintită, în acest cadru, 
noua propunere a Partidu
lui Muncii din Coreea și 
guvernului R.P.D. Coreene 
cu privire la desfășurarea 
de tratative tripartite la 
care să participe Republi
ca Populară Democrată 
Coreeană, S.U.A. și autori
tățile sud-coreene, subli- 
niindu-se importanța deo
sebită pe care o prezintă 
rezolvarea problemelor în
cheierii acordului de pace 
între Republica Populară 
Democrată Coreeană și 
S.U.A. șl ale retragerii tru
pelor americane din Coreea 
de Sud ca și adoptarea u- 
nei declarații de neagresiu
ne dintre Nord și Sud, prin

(Continuare in pag,- a 4-a)

Astăzi, în jurul orei 17,30, posturile de radio și televiziune vor
transmite direct, de la Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală, A- 
dunarea populară consacrată prieteniei româno-coreene, organizată cfl 
prilejul vizitei oficiale de prietenie în țara noastră a delegației de 
partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir Sen-

REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI 
pe baza creșterii productivității muncii

Pe primele cinci luni din 
acest an, colectivul minei 
Livezeni a reușit să extragă, 
peste sarcinile de plan, a- 
proape 20 000 tone de căr
bune energetic. Producti
vitatea muncii, la nivel de 
mină, a fost depășită cu 
220 kg pe post, în condiți
ile cînd posturile prestate 
au fost cu 6293 mai puține 
decît cele planificate. în 
abataje și în cărbune pro
ductivitatea muncii a fost 
realizată în proporție 
118,4, respectiv, 112,7 
sută. Și în subteran 
ductivitatea muncii a 
realizată în proporție 
112,8 la sută. Pînă aici

de 
la 

pro- 
fost

de

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

te bune. Dar se menține rit
mul realizărilor la același 
nivel, mai ales la producti
vitatea muncii ?

Am făcut în acest sens 
o analiză aparte numai pe 
luna mai, cînd mina și-a în cărbune nu a fost reali

zată cu 19 kg pe post. Iată 
o scădere a realizărilor, un 
contrast care spune ceva; 
adică creșterea planului 
de producție de la o etapă 
la alta (cînd au fost de 
fapt puse în funcțiune noi

Ec. Gh. SPÎNU

depășit sarcinile de plan cu 
2036 de tone. Productivi
tatea muncii, lă nivel de 
mină, a fost realizată cu 
un plus de numai 93 kg pe 
post, în condițiile cînd pos
turile prestate au fost a- 
proape la nivelul celor pla
nificate. în abataje, pro
ductivitatea muncii a fost

Foto : Șt. NELEANU

realizată, dar a scăzut fa
ță de perioada analizată, 
cu aproape 800 kg pe post, 
adică mai mult decît jumă
tate,'și să nu mai vorbim 
că productivitatea muncii U

75 de ani de existență a construcțiilor de mașini în Valea Jiului

Turnătoria împărăția
Secția de turnătorie. A- 

rena în care se domesti
cește focul. Miile de gra
de, aidoma unor furnici 
solare devorează legături 
chimice. Injrînt, metalul 
iși pierde pînă și jo~ma 
proprie. Curge, ascultător 
în șuvoaie fierbinți spre 
forme noi durate de mii- 
nile neîntrecute ale mo
delărilor.

Oamenii lucrează fără 
multe vorbe. Se înțeleg 
■mai mult printr-un limbaj 
al gesturilor, . cunoscut 
numai de ei. Macaraua îș 
plimbă aripa de oțel pes
ta capetele muncitorilor

se îndreaptă spre.șz se îndreaptă spre, cup
torul 9are răsuflă puter
nic, gîfîie răgușit, răc
nește. scuip1 M foc și 
metal topit din gara larg 
deschisă. Br-.gae.a con.lu-

eup-

focului (II) j
f.â în plina ■Jițame. Tur- J 

nălorii formatori Andrei J 
Giat, Marin Cenușă, fie-| 
ma Antal, Arpad <.iuk, ima Antal, Arpad
Petru Ailenei, Ștefan O- 
prea modelează formele. 
E o operație dificilă. Cere 
răbdare, multă migală, 
înaltă calificare, dar mai 
ales multă, foarte multă 
experiență. O experiență 
de artist. Cu cît formele 
sînt mai bine executate, 
cu atît piesele turnate vor 
fi. mai precise, mai apro-

Valeriu BUTULESCU

sa de Ștefan Marin sc a- (Continuare în pag. a 2-a)

Verticale arhitectoni
ce moderne în noul cen
tru civic al orașului re
ședință de municipiu — 
Petroșani.

Foto : N. ȘTEFAN
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(Urmare din ■ pag. I)

ini Întreg pentru a pune la 
punct nouă instalație și 
ă-i asigură funcționarea la 
parametrii eei mai îrialți. 
Reușită și reușite care ta-

Campania de recoltare a fructelor
de pădure oferă

și : 
plăcută a timpului liber 

(teatrul de prelucrare ■ fructelor de pădure Is- 
croni iși desfășoară activitatea pe teritoriul celor două 
ocoale silvițe din Valea Jiului. Activitate non-stop, 
«a doar in timpul campaniei de recoltare a fructelor 
de pădure și ciupercilor. Astfel in perioada de iarnă- 
primăvară, lucrătorii centrului au igienizat hala și 
restul încăperilor, au recondiționat peste 1000 de bu
toaie. acțiunea conttauind. Totodată s-au confecțtoaat 
peste 33000 de mături de nuiele, care au și fost ex
pediate beneficiarilor din țară, lădițe de ambalaj etc. 
Cam hala de prelucrare rănune neocupală mnltă vre
me, aici s-a amenajat o ciupercărie, s-a mizat pe specia 
repede crescătoare Pleurotuș ostreatus (bureți de fag), 
ta regim industrial, prima recoltă fiind pe cale de 
h fi expediată către întreprinderile comerciale < din 
raza municipfalui nostru. In aceste condiții, planul a 
fost depășit fa fiecare lună a anului. Iată însă că 
vara și-a arătat deja semnele și ta munți, asupra pre
gătirii campaniei de recoltare ne informează tînărul 
tehnician silvic Emil Pârău, șeful centrului.

—- Acordăm o atenție 
deosebită viitoarei cam
panii de recoltare, tatru- 
dt o mare parte din pro
ducția noastră este -desti
nată exportului. In aceste 
zile finalizăm pregătirile 
la centru, printr-o intensă 
acțiune de verificare a 
butoaielor și lădițe-lor. Am 
procurat fâtecgui (nece
sar de conserva ni.

—- în unele puncte de 
colectare s-au întreprins 
măsuri pentru preindus- 
trializare...

— Cîteva dintre ele vor țe didactice și 
dispune de instalații pen
tru opăritul ciupercilor 
comestibile.

— Ca și ta anii prece- 
denți, apelați Ia culegăto
rii de fructe și ciuperci.

•— Accesul culegători
lor în păduri este contro
lat de silvicultori, numai 
cei care vor contracta 
fructele cu centrul nostru 
vor avea dreptul să le 
culeagă. Ne-am 
să le asigurăm 
bune de cazare, 
menea, aici vom 
produse alimentare 
tru ei.

— Unde vor funcționa 
pancfde de «declare ?

— In total sânt 19- La 
Valea de Brazi. Girbortl, 
Bota, Pteșa, Cfaipu Mie 
kdni (punct nou), Areanu, 
Bărbăteni. Bilugu, Lave- 
aeni Și Paroșeni, raza O- 
colului silvic Lupeni, Jieț,

străduit 
condiții 

De ase- 
desface 

p an

Polatișțe, Galbena, Cimpa, 
Voivodu, Răscoala, Aușe- 
lu, Valea Popii, Telescaun 
în zona Ocolului 
Petroșani.

— Ați încheiat 
contracte cu unele 
nizațîi de tineret șî 
pionieri din Vale ?

— Nu numai prețuri 10 
avantajoase atrag pe ti
neri în această campanie, 
în mod organizat, anumi
te colective de elevi și 
sportivi, muncesc pentru 
procurarea unor materîa- 

sportive. 
Ca și fa anul trecut, în 
punctele în care există 
solicitări, se vor organiza 
tabere de pionieri sau ti
neret. în afara activității 
productive, tinerii iși pot 
organiza timpul liber în 
mod plăcut, avtad în 
program drumeții, acti
vități euftural-distraetive 
și sportive, sub îndruma
rea cadrelor didactice. Un 
exemplu elocvent, în a- 
nul trecut, într-o astfel 
de tabără, fotbaliștii ju
niori ai Preparatorului 
Lupeni și-au asigurat ast
fel ta plus pregătirea fi
zică pentru noul sezon 
și - și-au procurat ectii- 
pament sportixN

Ctad debateadf «w». 
paula de recoitare ?

— în curinri se vor 
coace afinele și zmeura.,.

silvic

deja 
orga- 

de

ți noi capacități de pr o
ducție) trebuie pregătită 
dăn timp. Atunci cînd pro- 
Aacția primului trimestre 
• fost pregătită încă de a- 

„. -nul trecut, rezultatele s-au 
văzut. Concluzia este cit se 
poate de dară: extracția 
producției în mod eficient, 
pentru trimestrul II, nu a 
lost pregătită, asigurată co
respunzător. Nu contestăm 
eforturile depuse de mineri, 
de cadrele din conducerea 
sectoarelor și a minei ; 
dimpotrivă, pentru tot ceea 
ce au făcut ei în anul a- 
cesta merită toată lauda.
Am vrut doar să scoatem în

eare Ie-mi asigurat, nli du
pă puține strădanii per
fecționări, funcționarea op
timă, ca dealtfel și spălă
torilor Ștefan Hoțea, Ale
xandre Covaci, Romeo Cn- 

. retean, Mihai Dutcă ș: E-
eorporeaz# aciunuâ neobă- mantei NițulescU’care te-a«- 

exploatat la parametri pre- Ludovic Kiss, Alexandru 
văzuțî. .- "Bardoșan și -Sabia- Han-

Un alt exemplu unde ini- cheș, prin eforturile conju- 
țîativa și eforturile prepa- gate ale tuturor preparăto-

aită, dăruirea și priceperea 
■tuturor preparatorilor, res
pectiv, a spălătorilor, flota- 
torilor și ta aceeași măsură 
a electromecanicilor 
compartimentul de 
șinere. U» exemplu eloc
vent : cărbunele de’ granu- 
lație inferioară, de Uă—îl 
mm, participă cu o pondere 
de 6b la sută la producția 
totala de cărbune spălat, 
respectiv la semicocs. Va- 
lorificarea acestui sortiment 
presupune funcționarea , fa 

. parametrii optimi a mașini
lor de zețaj. De aceste.ma
șini, de reglarea și urmări
rea lor riguroasă depinde 
.nemijlocit extracția,., res
pectiv recupera rea în căr
bunele pentru semicocs și nn nou reactiv

- evitarea faerderilor în mix
te. Că mașinile de zețaj 
au funcționat ireproșabil, 
o denotă rezultatele, iar a- 
cesi inel'ii .aparține nemîj- 

. locit specialiștilor din e- 
chîpele de întreținere con- * 
duse de Cornel Ursa, Eu
gen Pop și Nicolae Vîjdeă,

din 
între-

nescu, Eduard Szenes
(Rieorghe Vesalon. '

Prin strădaniile spălăto
rilor și flotatori lor, prin

priceperea și dăruirea me
canicilor de întreținere Va
ter Turna, Lorfaez Henri, 

• Ioan Ciur, Cornel , Ursa,

"Bardoșan și Sabta

Noua instalație funcționează 
la parametrii proiectați

Tătarilor au fost solicitate 
din .plin, pentru perfecțio
nări, adaptări și modificări, 
tehnologice „din mers" a 
fost flotația. Aici, în prima 
parte a acestei toni au fost 
făcute reușite încercări cu 

spumant 
realizat cu ajutorul labora
torului de preparare de la 
I.C.P.M.C. Funcționarea la 
parametri net superiori a 
flotației a determinat vato-, 
rificarea superioară a șlă- 
mului A, respectiv, creș
terea recuperării cu cîte 
2—3 la sută în semicocs — 
un merit al unor flotatori 
de frunte ca Viorel Mari-

rilor, «are și-au unit efor
turile, neținlnd cont de 
greutăți și orele libere, pen
tru a asigura funcționarea 
la parametrii prevăzuți a 
instalației. Aceasta a pre
supus, ca fiecare utilaj să, 
fie sub strictă observație, 
să fie trecut . ..prin mii ni" 
de gospodari pricepuți, să 
fie încercat și, dacă era 
necesar, și adaptat, modifi
cat cerințelor concrete ale 
producției.

Prin astfel-de strădanii, 
probele tehnologice s-au 
încheiat cu succes tacă la 
sfîrșltul lui ’83, iar țn 
crustă lună se încheie

(Urmară din pog. 4)

aceeași mfcură și perioada 
de 6 luni consacrată atin
gerii parametrilor proiec
tați.

Din luna mai, preparația 
produce semicocs Ia nive
lul prevăzut în S.TJE. în 
prima parte a lunii iunie, 
în treci nd acest nivel, co
lectivul a acumulat deja o 
producție suplimentară de 
IODO tone de semicocs. Ni 
s-a cerut să amintim și de 
succesul minerilor din Lo- 
nea care îneadrfndn-se în 
ultima lună ta nonna de 
reanșă, au îmbunătățit cu 
2 puncte calitatea cărbune
lui brut și au adus astfel 
o contribție nemijlocită la 
reușita preparatorilor.

— A
cărilor 
utilaje, ci, mai ales pentru 
oamenii uzinei, ne spunea 

, pe bună dreptate ing. Vic
tor Chiabure, șeful prepa- 
rațiel.. Un an al verificării 
puterii de mobilizare și 
-competenței colectivului. A- 
com, după reușită, roadele 
eforturilor ne dau toată 
certitudinea că noua insta
lație va funcționa la para
metrii proiectați, că prepa
ratorii din .Fetrila iși vor 
aduce din plin contribuția 
la valorificarea superioară 
a cSrbuneldi din estul ba
zinului pentru nevoile eco
nomiei naționale. .

fost un an ai tacer- 
nu numai pentru

FOTBAL. DIVIZIA B

«|

ritmică a
relief aspectul gindirii în 
perspectivă și că nu trebuie 
mers pe principiul că, dacă 
■acum merge bine vom ve
dea noi ce vom face In tri
mestrul următor. Proble
ma problemelor este de a 
* asigura PERMANENȚA 
realizării și depășirii pla
nului prin creșterea . pro
ductivității muncu» 
acest principiu de bază nu 
trebuie să se facă nici un 
rabat ! Și mai este ceva, 
tot atît de important: inad- 
misibilitatea depășirii pos
turilor la lucrările de în
treținere și servire șî ne- 
realizarea lor în abataje și 
cărbune. Aproape că nu e- 
xîstfi mină care să nu aibă

La

I
I
I

• IN SOLARIILE ȘI 
PEPINIERELE Ocolului. 
silvic Lupeni stat culti
vați peste 1 milion de pu- 
ieți de molid și larice. In 
prezent în pepinierele și 
solariile ocolului, mai a- 
les ta cele de bază — de 
la Carolina și Lunca Mă- 
neștilor — stat în plină 
desfășurare lucrările de 
întreținere, plivit și pnă- 
ș,i pentru dezvoltarea pu- -

fesianitttieu din tim
pul examenelor de sus
ținere a proiectelor de 
diplomă de absolvenții 
facultății de mașini și 
instalații miniere — in
gineri de fa Institutul de 
mine Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

planului
posturile depășite la servi
re și întreținere, dar a ta 
cărbune nici chiar realiza
te. Trebuie să existe și per
sonal care să se ocupe de 
aceste treburi, dar planul 
trebuie respectat și sub as
pectul plasării judicioase ă 
forței de muncă !

Al doilea. semestru al a- 
nului aduce ta fața colec
tivului I.M. Livezeni sar
cini mari sub aspectul creș
terii eficienței economice 
a întregii activități.

Trebuie să se treacă
acțiuni hotărîte, la stabili
rea unor măsuri ferme de 
realizare și depășire a pre
vederilor de plan la pro
ductivitatea muncii.

la

ielilor.
- « UN NOU ȘTRAND 

TERMOFICAT se află 
ta execuție la Petrila, în 
zoiia centrală a orașului. 
Noul obiectiv sportiv și 
de ’agrement, realizat prin 
munca patriotei a cetă
țenilor, cu sprijinul unor 
unități 
ales
I.A.C.M.M., are amplasa
mentul lingă fabrica de 
mobilă, pe terenul unui 
viitor complex sportiv.

• ĂGBAMATISME. U- 
niî dintre lucrătorii ’uni
tăților comerciale sau ai

economice, mai 
a șantierului

instituțiilor .țin cu tot di
nadinsul să-și facă pu
blică ignoranța ta mate
rie de ortografie. Astfel, 
un afiș al cinematecii (ci
nematograful „7 ’Noiem
brie") ne anunță că ru
lează filmul ,3alaru groa
zei" ; alături într-o vitri
nă a magazinului „Her- 
taes" aflăm despre o ro
chie de inporl și exem
plele ar putea continua. 
De unde se vede că uaar 
astfel de propagatori ai 
agramatism clor se cuvine 
să li se ia condeiul din 
mină... (LV.)

înseamnă munca și discipli- ’ 
au. Pentru oă «arefaa noastră 

pmte de cot-ete cerute, sim-: nu este deloc ușoară, Uzina [ 
j -------- lărgit '/null gama de •

produse. De la vagoneții de 
mină am trecut la combine, j 
Sintem în pragul inaugum- ’ 
rii noii turnătorii, ti capo- 1 
doperă a genului, dotată , 
și utilată cu tot ceea cș ’ 
gândirea tehnică romă- . 
noased a pdtut eoneepe mai 
Mii și mai bun”.

IVteint cu respect fi ad- ; 
•wtrafie noua turnătorie — ’ 
tmpuw&toare citadelă a fo
cului aflată încă îw faza 
de investiție. Și ue pare 
nespus de rău ca vajnicii 
turnători ai anilor ’30, eei 
care au dat nemuritoare , 
aripi materiale aspirația 
filozofiei brâncușîgne, nu ’ 
pot să fie martori ia pune
rea în funcțiune a noii tur
nătorii. Am părăsit turnă- ' 
toria în momentul în care 
topitorii Filimon Vasîle (șef t 
de brigadă'), Curcă Dumitru. 
Ioan St&nescu, loan Dănes- 
cu ți Mircea MfttiMi,' ela- ' 
borau șarja. La comenzile 
lor cuptorul se supunea do
cil, lăsmd să i se sciwpă din 
măruntaie izvorul clocoti
tor de metal..

plîfie&wZ «util ©perațtiie 
tehnologice cane urmează. 
De ce depinde precizia 
formelor ? In primul rtad 
de calitatea modelelor. „Vn 
model reușit — ne mărtu
risește maistrul Vasile Po
pa, noul șef al atelierului 
— înseamnă etxmomid ele 
material, mergie ți mano
peră. Vitați-vă la acest 
model de carcasă de la 
combina CA-1. Să fim sin
ceri, rivalizează eu multe 
opere ale sculpturii moder
ne”. ;

Dor calitatea reperelor 
turnate depinde foarte mult 
de modul in cane lucrează 
turnătorii-formatori. Ei au 
răspuns cerințelor tot măi 
ridicate cu siguranța și 
stăpânirea de care numai 
bunii meseriași - sini capa
bili. „E firesc să fie așa — 
ne răspunde Dan Gavrilă, 
secretarul organizației de 
partid pe secție, un om a- 
juns la vîr-sta de cumpănă 
a experienței, cri o pri
măvară suavă de ghiocei 
în par. Comuniștii repre
zintă aproape jumătate din 
personalul nostru. Oameni 
dintr-o bucată care știu ce

• TELESCAUNUL de 
la Straja, Lupeni, se află 
într-o perioadă de repara- 
ții și revizii. Lucrările stat 
prevăzute pînă la 1 iulie, 
a.c., după .care instalația

; va fi supusă pretetor de 
rezistență și -ie siguranță 
de către organele de 
specialitate. Vom reveni.

• O ÎNTÎMPLARE pli
nă de învățăminte se re
latează la rubrica „Eve
nimentelemuntelui" din 
niunăru! 6. recent apărut, 
al revistă „România pito
rească". Evenimentul pe
trecut ta Retezat consti-

(Va urma)

Spectacol 
de calitate

OLIMPIA SATU MARE 
- MINERUL LUPENI 1—1 

(0—0). Despovărate de 
griji, cele două combatan
te au practicat un fotbal de 
calitate, cu. numeroase faze 
spectaculoase la ambele 
porți. Și deși ininferii au 
prezentat în teren un ,un
sprezece" fără Truică, Chi- 
țac, Petre Popa și Sălăgean, 
au reușit totuși să etaleze 
■calități rar bănuite in... de
plasare, ba chiar ta prima 
repriză au și ratat cea mai 
clară ocazie prin L Popa. 
Echilibrul s-a păstrat și în 
repriza secundă, cei care au 
avut prilejul să se detașeze 
au fost tot oaspeții, dar în 
min. 48, Mușat U-a reușit, 
singur cu portarul advr’ 
să înscrie. Replica sătml- 
nilnr va fi încununată de 
succes în rata. 52, cînd, 
jenat, la o centrare înaltă, 
Lixandru a scăpat talonul, 
dtad prilej lui Stecheli 

. să-și onoreze ImpUnârea a
17 ani, tocmai ta această 
duminică : 1—0. După a- 
proximativ 12 minute, ta
bela de marca j va consem
na, din nou, egalitate. Col- 
eeag preia cu captă lovitu
ra liberă, expediată de te 
aripa dreaptă de L Popă, 
balonul ricoșează in Ghen- 
cean și apoi poposește în 
plasă : 1—1. ■■■;.

Pini la final spectatorii 
vizionează același joc curat, 
tehnic ; după ce Colceag va 
rata o ocazie rarisimă ■— 
I. Popa driblase to~ adver
sarii tatîlniți inclusiv por- 
tarul, dar pasa înapoi ă 
fost reluată neglijent de 
coechipierul său —.gazdele 
se instalează ta atac, Li- 
xandm se dovedește însă 
imbatabil.

Sever NOIAN

Cantina 
steada 
Petro-

tuie un avertisment pen
tru drumeții care ignoră 
legile muntelui.

• DOTAR*-. 
restaurant de pe 
Hie Ptatilse din
șani, a fost dotată cu mo
bilier nou pentru amena
jarea terasri. în condiții

. plăcute și recunlortante.
se pot servi mtauturi, ră
coritoare, cafea. (MJB.)
• PE VALEA JIEȚU- 

LUI a fost găsită o pere
che de ochelari de vedere. 
Gel care i-a pierdut să sa 
adreseze găsitorului — 
strada Republicii 69. etaj

n, apartament 21, Petro
șani sau la redacție.

• .POPICARII de 
„Jiul" Petrila, se află 
litoral, ta frumoasa
țiune Neptun, unde parti
cipă h tațaed final de 
calificare pentru divizia 
A. Le dorim mult succes- 
ta această dificilă ©on-

I
I
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TINERII
al libertății

ANULUI 40
demnității noastre

Anul lSUrt — anul 40 al libertății și 
demnității noastre — în care aniver
săm 40 de ani de fa Revoluția de e- 

liberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, anul celui de al XIII-Iea 
Congres al Partidului Comunist Român. 
Intiinpinînd aceste mari evenimente poli
tice ale anului, tinerii Văii Jiului își mo
bilizează întregul potențial de gtodire și 
acțiune pentru a-și mări contribuția la 
viața social-economică și cultural-educnti- 
vă a municipiului, pentru a participa cu 
elanul și romantismul revoluționar carac
teristice vîrstei la măreața operă de edifi
care a societății socialiste pe pămîntul 
României.

În colectivele de mineri, prepara
tori, constructori de mașini sau o- 
biective social-edili tare, tinerii se 

bucură de bune aprecieri, se implică din 
ce în ce mai mult în procesul de produc
ție, fiind o prezență activă în realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă.
1"-----------------■—

Sire elita 
brigadierilor 
■se îndreaptă cu pași 

siguri Florin Enculescu 
(în imaginea alăturată, 
alături de cîțiva ortaci), 
de la mina Uricani, șe
ful primei brigăzi de 
tineret de la această în
treprindere. Este unul 
dintre cei mai destoinici 
șeii de brigadă de la a- 
ceai'tă mină producă
toare de cărbune coesi- 
ficabil, mină care a ex
tras de to ne s pui ci
nul i j roducțî 
plimentară de 
23 000 tone de cărbune. 
La început a fost o pro
punere, care a prihs via
ță în rațiunea de a se 
face o experiență. ex
periența a reușit. Tineri 
mineri, cu o bună pregă
tire profesională, seldB- 
tați după criterii exi
gente, fac parte din a- 
ceastă primă brigadă 
de tineret ți, vor 
să dovedească tuturor 
că și ei pot să constituie 
o formație de lucru o- 
mogenă, cu rezultate bu
ne pe frontul cărbune-

1

i
3

f
s
c

i

a
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în 
de

par-
6 400

științei, tehnicii, 
și eficientei" 
pe primele 
anului numai 

un număr

po
se 
a-

Idealurile vîrslei

mines

Soție si fiică de miner

fiice d<
în anii liberiâții 

a benef iciat d 
de muncă. Tînăra

Pentru a ușura munca 
minerilor

LACRAMIOARA BARB, 
preparatoare, Preparați» I’e- 
triia. Tînăra din fotografie 
este una dintre cele mai 
bune muncitoare ie la pre- 
parația Petrila. Lucrează 
în secția spălătorie a noii 
linii de preparare & cărbu
nelui. S e ral istă în 
ultimul an de liceu 
industrial din Petroșani. 
Ambițioasă. Anul acesta 
urmează două mari exa
mene cel de bacalaureat 
și admiterea în Institutul 
de mine. Idealuri mari l De 
curînd e fost primită în 
marea familie a comuniști
lor. Este membră în co
mitetul U.T.C. de la prepa- 
ție. Succes, Lăcrămioara 
Barb 1

Iată-i, în pagina de fața, intr-o «galerie 
a fruntașilor, a laureaților muncii, învăță
turii, autoperfecționării și pregătirii pro
fesionale, pe cîțiva dintre cei care s-au 
remarcat și se remarcă, ații pe plan pro
fesional, cit și in viața de organizație. 
Crescuți la școala muncii și educației co
muniste, tinerii Văii-Jiului, fiii și fiicele 
celor care scot din subpămînturi bogăția 
cărbunelui, păstrează și îmbogățesc tradi
țiile revoluționare ale acestui vechi centru 
muncitoresc, răspunzînd prin fapte vred
nice de muncă, grijii pe care ie-o poartă 
partidul, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, părintele și prietenul 
tinerei generații, condițiilor de muncă și 
viață care Ie creează cadrul minunat de 
afirmare a personalității.

f* ste aceasta dovada democrației și 
jâ profundului umanism al societății 
"■ț noastre socialiste, a asigurării parti

cipării tuturor oamenilor muncii, la con
ducerea destinelor țării, la înălțarea ei pe 
cele mai înalte culmi de civilizație 
progres.

Cu dragoste

mâsura condițiilor create

su- 
peste

Realizări pe
• Ca parte integrantă 
întrecerii socialiste, în

trecerea utecistă „Tine
retul — factor activ în 
realizarea obiectivelor de
ceniului 
calității 
cuprins, 
luni ale 
industrie, 
peste 15 000 tineri din Va
lea Jiului. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute 
de organizațiile U.T.C. de 
Ia minele Uri :am, Lu- 
peni, Pi-trila și Livezeni, 
dc la [.’reparația Petrila,

MARIN NEAGOE, rec
tificator, I.U.MP. Cine ar 
fi crezut că în vechea u- 
zină de reparații de pe 
vremuri, Uz.R.U.M.P.-ul, se 
vor produce astăzi utilaje 
de mane complexitate ca
le să ușureze munca mi
nerilor ? Tînărul ■ Mar,n 
Neagoe, rectifica ;or 
secția hidraulică de 
I.U.M.P., nu numai 
crede, dar și participă 
fectiv la prelucrarea 
turor elementelor de hi
draulică de comandă pen
tru complexele mecani
zate SMA-1 și SMA-2, 
pentru combinele de a- 
bataj CA-1 și CA-2, fa
bricate aici. Face parte 
dintr-un colectiv din care 
93 la sută dintre munci
tori sînt în vîrsrl de sub 
30 de ani. Absolvent al V

liceele economic, de ma- 
tematică-fizică și indus
trial Petroșani.
• în ceea ce privește 

planul economie finanțat, 
de ia începutul anului s-au 
realizat, prin acțiuni de 
muncă patriotică, peste 
850 300 lei econ »mii fi
nanțate.
• în activitatea dz croa

ție tehnico-științifică, din 
planurile tematice de in
venții și inovații ale u- 
unitățilai- ecorrom;ce 
fost preluate 30 ier 

• La concursurile

cursurilor seral» ale 
eeului industrial Petro
șani, tînărul Marin Nea
goe face cinste marelui 
detașament al construc
torilor de mașini de la 
I.U.M.P. Tinerețea tace 
casă bună cu munca I

l
Instruirea organelor nou alese

mijloc important de perfecționare a activității
U.T.C. pentru conducerea și 
desfășurarea întregii acti
vități a uteeiștitor, to spi
ritul Codului principiilor 
și normelor muncii șt vie
ții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. S-au fă
cut referiri la organizarea 
mai bună a participării ti
nerilor în Festivalul națio
nal „Cîntarea României", în 
activitatea sportivă și turis
tică de masă pentru tineret. 

Instruirea activului U.T.C. 
s-a dovedit a fi un mijloc 
util de îmbunătățire a sti
lului și metodelor de mun
că ale organizațiilor de ti
neret, urmînd ca acest gen 
de acțiuni să se permanen
tizeze, să crească din punct 
de vedere calitativ.

In perioada trecută, una 
dintre preocupările de bază 
ale Comitetului municipal 
al U.T.C. Petroșani, ale 
organelor și organizațiilor 
din întreprinderi, instituții 
și școli a fost instruirea ac
tivului U.T.C, în cadrul 
instruirilor, s-a pus accen
tul pe creșterea răspunderii 
tineretului la realizarea 
sarcinilor eeonomico-so- 
ciale,- necesitatea conlucră
rii U.T.C. cu toate organi
zațiile de .masă și toți fac
torii educaționali. Au fost 
prelucrate și dezbătute te
me ca „Statutul — legea 
fundamentală a organizării

fesîonale organizate la ni
vel de municipiu, a 
ticipat un număr de 
de tineri.

• La învățămintul 
litico-ideolog'c, care 
va încheia la sfințitul 
ceste» luni, au participat 
22 000 tineri, cuprin d în 
568 ce:

•
diții 
nai 
s-au

I t
I

:uri.
In cadrul actualei e- 
a Festivalului națio- 
„Cîntarea României" 
înscris peste 80 for

mații din rîndul tinerilor, 
cuprinzînd mai mult 
1000 artiști amatori.

Acum
Jiului 
vorba 
mese 
■.unde 

■troșani
pro-

MARIA APETREI. con 
fecționeră, întreprinderea 
de tricotaje Petroșani. 
Este una dintre sutele de 
soții și 
care, 
noastre 
un loc
Maria Apetrei a terminat, 
o școală profesională, pre 
gătindu-se pentru meseria 
de oonfecțicneră.
40 de ani în Valea 
nici nu putea ti 
despre o asemenea 
rie. Astăzi,, înt-ep 
rea de tricotaje t 
și-a făcut cunoscute 
dusele și peste hotare — 
U.R.S.S., Canada, SU A. 
Printre cele care • partici
pă la realizarea acestora, 
este și Maria Apetrei, o 
femeie tînără case înde
plinește eu responsabili- 

și activității U.T.C.", „Sec 
pul, obiectivele și atribuți 
île U.T.C.", „Educarea ti 
neretului în spiritul patrie 
tismului socialist, pregări 
rea tineretului pentru apă

Din viața
organizațiilor U.T.C.

rarea patriei". De aseme
nea, în cadrul instruirilor 
au fost abordate probleme 
legate de însușirea ideolo
giei și politicii rn xrxfat-le- 
niniste a partidului și edu
cația cultural-științitk ă și 
moral-cetățenească a tine
retului. Âu fost precizate 
sarcinile organizațiilor

ELENA NEAG, subingi- 
ner, C.C.S.M. Dorința de 
căutare și lumina din al
bastrul ochilor tinerei sub- 
inginere Elena Neag o tră
dează că lucrează în cerce
tare. La Centrul de cerce
tări pentru securitate mi
nieră Petroșani, face parte 
din colectivul comparti
mentului de chimie din ca
drul laboratorului de com
batere a poluării și explo
zivi. îi place să vorbească 
mult despre munca sa, des
pre colegii eu mai multă 
experiență, pe eare-i simte 
aproape Și de al căror spri
jin se bucură. în prezent, 
lucrează la stabilirea ‘ po- 
i nți ratai s fcoge i (Sî .12 
liber) din formațiunile pe- 
trografice la care se execu
tă lucrări miniere în mine
le din Valea Jiului, în ve
derea combaterii concen
trațiilor mari d s Si 02, în 
atmosfera din subteran, ca
re conduc la îmbolnăviri 

Pagina realizată de

Mircea BUJORESCU
Ilustrație :

Ștefan NEMECSEK

taxe funcția de seereiar al 
organizației U.T.C. din 
secția confecții. Fiică de 
■n ner, soțto triin'eriiliii 
Constantin Apetrei de la 
Aninoasa, Mari a Apetrei 
duce mai departe tradiția 
iT-i ncitoreas"ă n f italie;
Cu demnitate ■ l

oameni

profesionale. Așadar, 
muncă pusă în slujba mi
nerilor din adîncuri, pen
tru sănătatea lor, o muncă 
pe care o face cu pasiune 
și responsabilitate, cu dra
goste de oameni.

CRISTIAN NOAGHI 
lev, Liceul industrial 
troșani. "La olimpiadele, con
cursurile pe meserii si se
siunile de refetate și co
municări științifice ale ele
vilor, din acest an, Liceul 
industrial din Petroșani a 
obținut 26 premi’ Printre: 
.laureat ii" muncii și învă
țăturii, .se numără și acest 
băiat bine legat, politicos și - 
visător, elevul Cristian 
Noaghi din clasa a Xl-a C. 
La recenta fază județeană 
de la Deva a Sesiunii de 
referate și comunicări Ști
ințifice ale elevilor, Cris
tian Noaghi a obținut pre
miul I la matematică pen
tru lucrarea .MN-de de 
studiu al variabilelor struc
turale și a depmdențelor 
dintre ele" și o mențiune la 
fizică pentru ..C-en punerea 
oscilațiilor cu. .direcții. per
pendiculare". Este un suc
ces care atestă eaistățite a- 
cestui elev și-i prevestesc 
un i iito.- f nmos i
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 
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5,00 Buletin de 
5,05 Ritmuri 
Gimnastică (ora 5,20). 
gricultura de la A la 
(ora 5,40). 6,00 Radiopro- I 
gramul dimineții. 6,30 La I 
ordinea zilei în agricultu
ră. 7,00 Radiojurnal. 7,30 
în întîmpinarea zilei de I 
23 August. 8,00 Revista I 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as- ' 
cultătorilor. 10,00 Buletin I 
de știri. 10,05 Tnterpreți I 
de muzică populară. 10,30 I 
Din țările socialiste. 10,45 
Ani de lumină, ani de îm- 
. ... ■ 11,00 
Buletin de știri. 11,05 Ra- 
diotaruselul copiilor. 11,35 
Publicitate. 11,50 Buletin 
hidrologic. 12,00 Buletin 
de știri. 12,05 Știința se
colului XX. 12,25 Din co
moara folclorului. 12,45 
Avanpremieră Radio-TV.

PETROȘANI — 
iembrie : întîlnire 
nerețea ; Unirea : 
Palace; Parîngul: 
cald pentru luna mai.

PETRILA: Avalanșa,
I-II.

LONEA : Omul păianlen 
se întoarce.

ANINOASA : Com sa- 
rul .Maigret se înfurie.

VULCAN: Tatăl regi
nei. .

URICANI : Călătorul cu pliniri — cîntece. 
cătușe.

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, ca
re constituie marea majori
tate a statelor lumii și sînt 
nemijlocit interesate într-o 
politică de egalitate, de in
dependență, colaborare1 și 
pace.

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

realizării unei Corei inde
pendente și pașnice, față 
de recentele sale inițiative 
privind reducerea tensiu
nii în peninsula coreeană și 
începerea de convorbiri 
tripartite, în vederea solu- 

pașnică, telor, fără deosebire 
problemei

tratativele tripartite propu
se.

Tovarășul
Ceaușescu a reafirmat 
lidaritatea poporului 
mân cu lupta dreaptă a ționării pe cale 

prin tratative, a 
coreene.

De asemenea, 
abordate alte aspecte ma-

Nicolae
so-
ro-

poporului coreean și a sub
liniat sprijinul activ fața 
de propunerile formulate 
de tovarășul Kim Ir 
în direcția reunificării

au fost

jore ale vieții internaționa
le.

S-a apreciat totodată, că 
rezolvarea problemelor com
plexe ce confruntă o- 
menirea reclamă partici
parea activă a tuturor sta- 
' ‘ , de
mărime sau orînduire so
cială, la viața internaționa
lă, un rol tot mai important 
revenind țărilor mici și

I

I
TV

Tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a 
depus, marți dimineața, o

Convorbiri 
și premierul

Marți dimineața, la Pala
tul din Piața Victoriei din 
Capitală au avut loc convor
biri între tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kang

Depunerea unei
coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

S e c r e ta rul ge
neral al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea,

coroane de flori
președintele Republicii 
Populare Democrate Core
ene a adus un pios oma
giu celor ce au luptat pen
tru împlinirea nobilelor 1- 
dealuri ale poporului nos
tru. '

Pe eșarfa coroanei erau 
înscrise cuvintele : „Din 
partea tovarășului Kim Ir 
Sen. Aduc omagiul eroilor 
căzuți în lupta pentru li
bertatea patriei și poporu
lui român, pentru socialism.

între primul ministru al Guvernului român 
Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene
Săng San, membru al 
roului Politic al C.C. 
Partidului Muncii din Co
reea, premierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. 
Coreene.

în spiritul înțelegerilor 
convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului

Bi- 
al

Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republi
cii Populare Democrate Co
reene, în cadrul convorbiri
lor au fost examinate mo-

dul în care se transpun în 
practică hotărîrile adopta
te cu prilejul dialogului la 
nivel înalt, precum și pers
pectivele dezvoltării ra
porturilor româno-coreene 
în sectoare de mare impor
tanță pentru economiile 
celor două țări.

16,30

Vizitarea Muzeului de istorie 
de cinescoape

al R.S.R. și a întreprinderii 
din Capitală

I 
I1

Tovarășul Kang Săng 
San, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Admi-* 
nistrativ al R.P.D. Coreene, 
împreună cu alte per
soane oficiale coreene care 
îl însoțesc pe secretarul ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 

: Republiciii Populare De
mocrate Coreene, tovarășul 
Kim Ir Sen, în vizita ofi
cială de prietenie în țara 
noastră, au vizitat, marți 
după-amiază, Muzeul

istorie al Republicii Socia
liste România.

De un deosebit interes 
s-au bucurat numeroasele 
exponate ce prezintă vasta 
activitate desfășurată de 
secretarul general al parti, 
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvol
tarea multilaterală a pa
triei, pentru ridicarea ei pe 
noi trepte de civilizație și 
progres, pentru amplifica
rea continuă a relațiilor ex- mente semnificative ale 
terne ale României socialis- istoriei poporului român, 
te, pentru sporirea necon- La încheierea vizitei, pre- 

în mierul coreean a semnat în

lume. Au fost vizitate, de cartea de onoare
asemenea, sălile unde sînt lui.
expuse înaltele ordine și 
titluri conferite tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și obiectele de artă 
oferite cu prilejui soliilor 
de pace și prietenie ale po
porului român pe meridia
nele lumii.

în continuare, gazdele 
au prezentat o serie de ex
ponate care ilustrează mo
mente semnificative

★

a muzeu-

de tenită a prestigiului ei

tovarășul 
însoțit de 

tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, a vizitat întreprin
derea de cinescoape din Ca
pitală.

Premierul coreean a dat 
o înaltă apreciere nivelu
lui tehnic și calitativ " ai 
produselor și a urat colec
tivului dc oameni ai muncii 
de aici noi și noi succese.

în aceeași zi, 
Kang Săng San,

ACTUALITATEA LU/MF
Lucrările Conferinței pentru mi suri 

de încredere și securitate, și pentru
dezarmare

STOCKHOLM 19 (Ager- 
pres). în capitala Suediei 
continuă lucrările Confe
rinței pentru măsuri de în
credere și securitate și pen
tru dezarmare în Europa. 
Un loc de seamă printre 
problemele examinate îl 
ocupă tema angajamentu
lui statelor privind nere- 
curgerea la forță sau la a- 
menințarea cu forța în re
lațiile dintre ele.

conferinței
de 
de

în Europa
în lucrările 

cîștigă teren punctul
vedere promovat activ 
țara noastră potrivit căruia 
o importanță deosebită pen
tru consolidarea creșterii 
încrederii între state, ar 
avea convenirea și înfăp
tuirea unor măsuri de li
mitare și reducere a activi
tăților militare pe conti
nentul european, de pregă
tire a terenului pentru tre
cerea la dezarmare.

DUPĂ CONVORBIRILE
PURTATE luni în localita
tea Bikfaya. de lîngă Bei
rut, între . oficialități liba
neze, în frunte cu președin
tele Amin Gemayel și vice
președintele Siriei, Abdel 
Halim Khaddam, care a e- 
fectuat o scurtă vizită în 
Liban, primul ministru
Rashid Karame a precizat tea capitalei țării, 
că guverbul de uniune na-, UNIUNEA SINDICATE-

țională urmează să se în
trunească, miercuri, pentru 
a examina și a aproba un 
plan care vizează securita-

Acțiuni pentru dezarmare
BONN 19 (Agerpres). Miș

carea pentru pace din R.F. 
Germania a făcut cunoscut 
că la referendumul neofi
cial pe care l-a organizat în 
paralel cu alegerile pentru 
Parlamentul (vest)-euro- 
pcan, desfășurate dumini
că, și-au exprimat opinia 
aproximativ 5 000 000 de 
vest-germani. După cum ă 
anunțat Comitetul de coor
donare al mișcării, 87 la 
sută dintre participanți — 
4,15 milioane — s-au pro
nunțat împotriva instalării 
de rachete nucleare cu ra-

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,30 Emisiune în limba

'■ Clubul invitaților. 16,00
Prefață la o expozi- Buletin de știri. 16,05 Cîn

tece de Liviu Dandara și 
Ovidiu Varga. 16,20 Satule, 
mîndră grădină — folclor 
contemporan, 16,35 Coor
donate economice. T6.55 
Sfatul medicului. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Li
tera și spiritul legif. 17,30 
Partidul — Ceaușescu — 
România — program de 
cîntece. 17,40 Odă limbii 
române. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal (ora 18,00). 
Muzică, informații, muzi- ' 
că (ora 19,00). Radiojur- I 
nai (ora 20,00). Agricul- .

ție — reportaj. 
Program de muzică 
coreeană.

— Muzică populară ro
mânească.

16,45

In jurul orei 17,30 —
Transmisiune directă 
Adunarea populară con
sacrată prieteniei 
no-coreene.
20,00 Telejurnal

" color). ;
20,15 Actualitatea

■ nomie.
20,30 Pentru noi o 

țară I v 
Selecțiuni din

româ-

(parțial

in eco-

nouă nal (ora zu.uu). Agricul
tura ’84. 21,30 Fotbal :

«... con- România — Portugalia, 
cursul cîntecului po- Turneul final al Campio- 
litic pentru tineret, natului european. Trans- 

}t. misiune directă de lă Nan
tes. în pauză: Rezultatele 

, *• , tragerii excursiilor la Pro-
21,00 Telejurnal (parțial nOexpres. 23,25—5,00 Non 

stop muzical (Buletine de 
................... ........ 2,00;

20,40 40 de ani de 
. nouă. /

21,30

Portugalia.

color).
Fotbal (color): Romă- știri la orele : '24,00; 
nia — Portugalia în 4,00).
cadrul campionatu
lui european.
în pauză: muzică
populară.

fochist centrală termică
ondiții de încadrare conform Legii 57/1974.

și pace
ză medie de acțiune ale 
NATO pe teritoriul R.F. 
Germania. :7'0.

Relații suplimentare la sediul Sucursalei 
I.C.R.A. Petroșani, strada Republicii 90.

Mica publicitate

LOR VEST-GERMANE 
(DGB) a lansat un apel de 
a se organiza, la 26 iunie, 
demonstrații și mitinguri 
în sprijinul muncitorilor 
metalurgiști greviști și pen
tru lichidarea șomajului 
de masă. Demonstrațiile ur
mează să se desfășoare în 
17* mari orașe vest-germane 
— menționează agenția 
DPA.

WASHINGTON 19 (Ager
pres). în orașul Wilmington, 
din statul american Mas
sachusetts, au continuat de
monstrațiile împotriva am
plasării de rachete nuclea
re în Europa occidentală, 
informează agenția Associa
ted Press. Cîteva sute dc 
demonstranți, reprezentînd 
75 de organizații de luptă ; 
pentru pace, din diferite 
localități ale S.U.A. au par- 
ticipat la un marș pină la 
o întreprindere lîngă acest 
oraș, specializată în pro
ducerea de piese destinate 
rachetelor „Cruise“ și „Per- 
shing-2". Poliția a interve
nit operîțid 25 de arestări.

Acțiunea a fost inițiată 
de „Campania pentru o- 
prirea eurorachetelor“, ca
re grupează organizații de 
luptă pentru pace : din 
S.U.A. -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Poștel- 
nicu Vasile, eliberata de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nula. (2151)

Al nr. 187226, eliberat de 
Liceul industrial nr. 1 Pe
troșani, la 30 mai 1980. îl 
declar nul. (2166)

PIERDUT legitimație de
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Contra 

serviciu pe numele Garbai 
loan, eliberată de . I.U.M. 
Petroșani. O declar 
(2153)

PIERDUT diplomă 
talator electrician în 
trucțiî, seria B 470873/1983, O declarăm nulă. (2169) 
pe numele Tănasă Ilie, e- 
liberată de I.C.M.M; Pe
troșani. O declar , nulă.
(2156)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Făgaș 
Victoria, eliberată de 
I.C.S.M. Lupeni. O declar 
nulă. (2167)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 10 clase, seria

nulă,

ins-
cons-

Ana, eliberată de I.C.S.M, 
Lupeni. O declar nulă. 
(2168)

PIERDUT ștampilă „I.C.S. 
Mixtă Lupeni, Magazin a- 
limentar nr. 279“ Uricani.

:■< PIERDUT , legitimație de 
serviciu pe numele Petria 
•Marcela, eliberată C de 
I.U.M. Petroșani; O declar 
nulă. (2170)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație bibliote- 
că pe numele Dragoman 
Marin, eliberate, de Institu
tul de mine Petroșani, Le 
declar nule. (2171)
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