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Faima produselor românești peste hotare

■i---

derea și-a impus personali-
__ ______ , ' J “t în țară, cît și 

de curînd, 5 ani de la înfi- peste hotare. De la econo
mista Margareta Zeides, 

expre- directorul întreprinderii, 
aflăm că luni, 25 iunie, va 
fi expediat un nou lot de 
confecții în U.R.S.Sș marfă 
în valoare de 1 800 000
De Ia începutul anului, 
Vulcan a expediat la 
•port produse de peste 
milioane lei. Cele mai bune

întreprinderea de con
fecții Vulcan a sărbătorit, ta tea atît

ințai-e, fiind o ctitorie a a- 
nilor socialismului, 
sie vie a grijii partidului 
nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru a asigu
ra noi locuri de 
pentru soțiile și 
minerilor Văii Jiului. în 
acest scurt timp, întreprin-

muncă
fiicele

lei 
I.C. 
ex-

16

formații de lucru care __
realizat aceste produse sînt 
cele conduse de Eugen Na- 
riță, Victoria Ene, Aurica 
Fornade și Elena Mandia, 
formații care lucrează di
rect la produsele pentru 
export, dînd dovadă de o 
bună pregătire profesiona
lă, de un înalt spirit de e- 
xigență, ducînd în felul a- 
cesta faima produselor ro-' 
mânești peste fruntariile 
țării. (Mircea BUJORESCU)

au

încheierea vizitei 
oficiale de prietenie 

in țara noastră 
a tovarășului 

KIM IR SEN
Ceremonia plecării

Joi, 21 iunie, s-a înche
iat vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o 
în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
delegația de partid și de

împreună la Gara Băneasa.
Mii de bucureșteni aflăți 

aici — pionieri, tineri și ti
nere, reprezentanți ai co
lectivelor unor mari uni
tăți economice ale Capita
lei — le-au făcut oJ primire 
entuziastă, expresie a sa
tisfacției față de noul dia
log la nivel înalt româno-

gerile convenite, va contri
bui la extinderea și apro
fundarea pe mai departe 
a raporturilor de prietenie 
și colaborare multilatera
lă dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. ,

Tovarășul Ni c o 1 a fi 
Ceaușeșcu și tovarășul 
Kim. Ir Sen au'răspuns căl
duros manifestărilor locui
torilor Capitalei.

Garda militară, aliniată 
pe platoul din fața Gării 
Băneasa, a prezentat ono
rul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și 
Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu și-a luat rămas 
bun de la ceilalți tovarăși 
din delegația de partid și 

tovară- de stat a R.P.D. Coreene.
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușeșcu și tovarășul Kim 
Ir Sen și-au strîns cu deo
sebită căldură mîinile, s-au 
îmbrățișat prietenește, ma- 
nifestîndu-și încă o dată sa
tisfacția pentru vizita efec
tuată, pentru convorbirile

(Continuare in pag. a 4-a)

stat a Republicii Populare coreean, care, prin înțele- 
Democrate Coreene, condu
să de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Noua întîlnire dintre 
cei doi conducători, de 
partid și de stat, convorbi
rile purtate în aceste zile, 
ta București constituie o 
nouă și importantă mani
festare a prieteniei și soli
darității româno-coreene, 
expresia dorinței comune 
de a ridica la un nivel și 
mai înalt relațiile -tradițio
nale dintre partidele și po
poarele noastre, de a întări 
și mai puternic colaborarea 
și conlucrarea dintre cele 
două țări în construcția noii 
orînduiri și în lupta pen
tru pace.

înaintea plecării,
șui Nicolae Ceaușeșcu și 
tovarășul Kim Ir Sen s-au 

. întîlnit la reședința rezer
vată înaltului oaspete, unde 
s-au întreținut într-o atmos
feră, cordială.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc la Gara Băneasa.

,Cei doi conducători - de 
partid și de stat au sosit

Drumul lung al afirmării
I
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Oameni si destine în anii împlinirilor sociaiste

să

mentar de la începutul lu
nii, dar realizările din de
cada -a doua nu s-au men

„Sectorul nostru nu are o existență îndelungată ; 
el a luat ființă abia cu 10 ani în urmă, în 1974, pentru 
a răspunde cerințelor de creștere a potențialului pro
ductiv al întreprinderii". „Așadar, sectorul a împlinit 
un deceniu". „Da, a împlinit această vîrstă". ,,Tovarășe 
inginer, am dori să aflăm cum a parcurs colectivul a- 
cest deceniu, de la înființare, pînă în prezent".;.

La mina Vulcan, un in
terlocutor deosebit. de a- 
greabil, ing. Iosif Matyas, 
șeful sectorului VII face,

", o 
incursiune în scurta exis-

a sectorului. Nu ne 
surprinde să aflăm că la 
constituirea noului colec
tiv nu s-a făcut excepție atunci, Constantin Popa, 
de la o mai veche regulă Antal Geza, Dumitru Să- (Continuare în pag. a 2-a»
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I
I Ia rugămintea noastră, 
g incurși”~c . ciI tență i ' __ _.l 1“_
a ;

l

potrivit căreia celelalte 
sectoare au cedat mai a- 
les „necalificați", sau oa
meni de care doreau să 
se scape. „Am avut foar
te puțini „oameni de ba
ză", ă.șa se întîmplă lâ
crearea oricărui colectiv -a fost complet 
nou. Șefii de brigadă de

năuțearîu și alții și-au 
făcut din plin datoria, dar 
nu peste mult timp s-au 
pensionat. Colectivul a 
pornit la un drum iuug, 
anevoios, și a trebuit să-și 
formeze singur „oamenii 
săi de bază". Au fost 

. constituite brigăzi noi, și, 
datorită muncii, atente 
desfășurate pe 
datorită unor 
te preocupări 
în cîțiva ani 
profesională a

Incepînd de ieri, în 
liceele din municipiul 
nostru, ca dealtfel în în
treaga țară, se desfășoa
ră examenele de baca
laureat. In imagine, ins
tantaneu de Ia Liceul in
dustrial Vulcan.

schimburi, 
neîntrerup- 

educative, 
fizionomia 
sectorului 

schimbată.
Ion MUSTAȚA

Masuri energice
pentru realizarea preliminariilor

vederilor de plan stabilite, 
nu același lucru șe poate 
spune și despre perioada 
scursă de atunci și pînă a- 
cum (excepție, mina Live- 
zeni). întreprin lorea mi
nieră Paroșeni continuă să 
se mențină pe primul loc

Activitatea desfășurată 
în a doua decadă a lunii, 
de cca mai mare parte a 
colectivelor întreprinderi
lor miniere ale Văii Jiului, 

u confirmă temeinicia pro
misiunilor făcute. Dacă 
prima decadă a lunii iunie 
a constituit, pentru o parte la producția extrasă supli- 
a întreprinderilor miniere, 
o satisfacție a realizărilor 
înregistrate, superioare pre-

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

ș la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor 
și brigăzilor, la sfîrșitul decadei a IJ-a ' 

a lunii iunie, arată astfel :

l. M. Paroșeni
Sectorul I —- plus 3263 tone; abataje frontale — 

Gavrilă Mesaroș — plus 1460 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Vășile Cojocaru; lucrări 
de investiții (—).

1. M. Livezeni
Sectorul III — plus 1957 tone .; abataje frontale — 

Mihai Bucevschi — plus 980 tone ; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Lițcan ; lucrări 
de investiții — Eugen BănceanU.

1. M. Lonea
•i . Sectorul IV — plus 3070 tone; abataje .frontale — 

k Gri gore Mîndruț — plus 1040 tone ; abataje cameră
— Iosif Clamba — plus 520 tone ; lucrări. de pregătiri
— Traian Botar; lucrări de investiții — Mihai Anton.

ținut Ia nivelul primei de 
cade.

Pornind de la aceste 
constatări, este’ necesar să 
se facă o analiză exigentă 
în ceea ce privește realiză
rile sub nivelul posibilită
ților, care nu confirmă 
condițiile create, dotarea 
tehnică, pregătirea profe
sională a colectivelor,' 
forturile pentru buna 
provizionate cu Cele nece
sare în sub.crap. Este de 
neînțeles, în acest sens, te
meinicia afirmațiilor făcu

Ec. Gh. SPÎNU

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

unei te
și utile meserii (III)

(Continuare în pag. a 2-a)

{Continuare in pag. a 2-a)

SITUAȚIA
REALIZĂRILOR

(în procente)
I.M. Paroșeni 111,2
I.M. Livezeni 107,7
I.M. Lonea 104,3
I.M. Uricani 96,5
I.M, Petrila 94,5
I.M. Dîlja 94,5
I.M. Vulcan 91,2
I.M. Lupeni 88,8
I.M. Bărbăteni 77,9
I.M. Aninoasa 73,8
Exploatarea de
cariere
Cîmpu lui Neag 39,8
6.M.V.J. 90,0
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După o pauză nejusti
ficată, la I.U.M. Petro
șani a fost repusă în fure- --- - _ .
țiune pilărta, adică ate - stare să pileașpa mai- 
Herul de fabricat și re
condiționat pile. Pile ade
vărate. Poate că mulți se 
vor întreba ce vedem noi 
senzațional în acest lvc.ru. 
Pile produc mai multe in

ca tulesc prin faptul 
xînt prost călite. Vitați-vă, 
nu e permis, ca o pilă lo
vită să șe îndoaie. La șoc 
mecanic ea ar trebui 
se spargă. Noi folosim un 
tratament termic vechi 
pe care unii îl socotesc 
„neștiințific"; O fi, nu zic 
ba, dar știu că e bun. II 
aplic de mai multe dece
nii și niciodată nu m-am 
făcut de. rușine. Mă cluc

treprinderi din țară. Dti, 
dar calitatea pilelor pro
duse la Î.U.M.P., prxum. 
și tehnologia de. fabricație 
inedită, pe alocuri bizară, 
atrag atenția. L-am vă
zut, de exemplu, pe Bru
no Manner călind „după 
ochi", o pilă care așa cum 
ne-a demonstrat este în 
. „ ..." ' a-
dînc decîi toate „coletieie" 
ei fabricate la ' Brașov, 
prin mijloace ultramo
derne. I-am cerut lui Bru- Valeria .BUTULESCU 
no 'Wonner eîteva crpii--------------------------------------- —
Cafti : „Pilele altora pa (Continuare în pag. a 2-a)

DIALOG CETĂȚENESC
• Raid-anchetă : Ați smuls buruienile de la poarta dumneavoastră^ ?
• Rubricile noastre: Răspundem cititorilor, Semne de întrebare. Fără supărare

lvc.ru
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r
Dla activitatea 

organizațiilor de partid

(Urmare din pag. I)
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J ■ ÎN DEZBATERE — productivă nemijlocită, în 
munca politică în spriji- marea majoritate din șub- 
nul creșterii» productivi- teran. Din rindul acesto- 
tății muncii. In ultimul ra fac parte minerii 
timp, consiliul de - educa- Gheorghe CălUian, Cons- 
ție politică și cultură tantin Panaite, din secto- 
socialistă de la I.M. Lu- rul V, Constantin Răn- 
peni a inițiat mai multe 
acțiuni destinate perfec
ționării muncii politico- 
educative‘în rîndul colec
tivului de muncă, stimu
lării eforturilor acestuia 
în vederea îmbunătățirii 
activității productive. O 
acțiune reușită a consti
tuit, bunăoară, dezbate
rea „Forme și netode ale 

.......................> masă
creșterea 
muncii".

Amplul dialog ce a 
loc cu acest prilej între 
participant — secretarii 
comitetelor de partid și. 
ai organizațiilor de bază, 
președinții ' grupelor sin-

ceanu, Florin Sturza și 
Grigore Boca, din sectoa
rele X, XI și XII. Orien
tarea birourilor organi
zațiilor de bază în munca 
de primire în partid spre 
cei mai buni mineri din 
formațiile de lucru din 
subteran, cum sînt și cei 
mai sus amintiți, este 
demnă de apreciat. Dar, 
faptul că de la începutul 
anului abia 11 organizații 
de bază au primit noi 
membri și că numărul 
minerilor primiți este 
doar de 5, denotă că re
zultateleobținute în întă
rirea rândurilor lor nu 
sînt pe? măsura posibilită- 

dicale, secretari ai U.T.l „ ților pe care le au orga- 
șefi de brigadă, . 
tehnico-inginerești

muncii politice "de 
folosite pentru 
productivității.

avut

te de directorul minei Lu
peni : „Avem toate condi
țiile pentru a recupera ră- 
mînerea în urmă și pentru 
a raporta la sfîrșitul lunii 
iunie, îndeplinirea sarcini
lor de plan", cînd, doar 
după două decade, cea mai 
mare întreprindere produ
cătoare de cărbune cocsifi- 
cabil înregistrează un mi
nus de peste 14 000 de tone, 
ceea-ce reprezintă-produc
ția minei pe două zile. Este 
oare aceasta concordanță 
între cuvintul dat și fapte?

De asemenea, surprinde 
neplăcut activitatea sub 
nivelul așteptărilor de la 
celelalte două mine produ
cătoare de cărbune cocsifi- 
cabil — Uricani și Bărbă
teni — care au rămas da
toare economiei naționale 
cu 1500, respectiv 6600 de 
tone, în primele două deca
de ale lunii. Economia na
țională are nevoie de căr-

• venitele învățăminte și să 
se acționeze ferm pentru 
ca situația celei de a doua 
decade să nu se mai repete. 
Sub nivelul Condițiilor crea
te se situează și minele 
Petrila, Dîlja, Vulcan și A- 
ninoaSb, care nu confirmă

bune pentru cocs, nu de 
promisiuni și angajamente!

„Trebuie să înțelegem că 
timpul angajamentelor a 
trecut. Numai cu angaja
mente nu putem să rezol
văm problemele I Nu ne 
putem mulțumi, în conti-
OVZZ//ZZZ/Z#tf////////ZZZZ/Z//Z/Z///Z/ZZZ/Z///ZZ////ZZZ/ZZ/Z//////ZZZ/ZZO

Măsuri energice
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nuare, să așteptăm o altă 
adunare a Consiliului Oa
menilor Muncii sau altă 
împrejurare ca să repetăm 
același lucru, ^ă spunem 
că n-am acționat cu toată 
răspunderea și că vom face 
asta în viitor", se spune în 
cuvîntarea tovarășului 
Nicoiee Ceaușescu, la Ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, Este 
bine ca din aceste cuvinte 
ale secretarului general al 
partidului, să se tragă cu-

demarajul bun de la înce
putul acestui an, în unele 
cazuri chiar de la începutul 
lunii (mina Petrila), făcîn- 
du-se astfel vinovate de 
minpsul C.M.V.J.

Remarcăm faptul că ex
ploatarea de cariere Cîm- 
pu lui Neag se „menține" 
constant pe ultimul loc în 
clasamentul hărniciei dar, 
la nivelul combinatului, nu 
se întreprinde , nimic pen
tru a redresa, cit de cît, 
producția la această între

prindere. Vremea este £a* 
Vorabilă și nu se mai poa
te da vina pe condițiile de 
muncă în regim de carieră.

Considerăm că, la nive
lul C.M.V.J., al conduceri* 
lor întreprinderilor vizate, 
al organizațiilor de partid, 
U.T.C. și sindicat, trebuie 
să se facă o analiză, exi* 
gentă și responsabilă asu
pra cauzelor care determi
nă rămînerile în urmă. Și 
nu numai atît. Sînt nece
sare măsuri concrete, apli
cabile în funcție de condi
ții, la fiecare întreprindere 
restanțieră, care să contri
buie efectiv la realizarea 
preliminariilor, pentru 
a r ă s p u n d e prin 
fapte de muncă demne 
chemării partidului, a se
cretarului său general tova* 

. rășul Nicolae Ceaușescu, de 
a da țării cit mal mult căr
bune. Este un imperativ, 
dar și o sarcină, o datorie 
patriotică a minerilor Văii 
Jiului l .

cadre
— a : 

evidențiat căile și rezer
vele de creștere a produc
tivității muncii în abata 
jele minei, sarcinile ce 
revin organizațiilor de 
masă și obștești, cadre
lor tehnice în mobiliza -ea 
formațiilor de lucru, a 
întregului colectiv la spo
rirea productivității mun
cii, cale principală de 
creștere a extracției, a 
veniturilor tuturor oame
nilor muncii.

O altă dezbatere a a- 
vut ca temă : „Calitatea 
muncii — element esen
țial in definirea fiecărui 

șefi de brigadă, memb-i rile 
ai c.o.m., cadre tehnico- baz: 
inginerești. Au fost vizate 4/a, 4/C, 5/a.

nizaț'iile de partid. Aceas
tă observație -e valabilă și 
în ceea ce privește pri
mirea în partid a femei
lor, din rândul cărora au 
fost făcute în acest an 
doar 4 primiri în partid.

■ DISCUȚIILE INDI
VIDUALE se află în pli
nă desfășurare intr-un 
mare număr de organiza
ții de bază de la mina 
Lupeni. De la începutul 
anului, din cei 1517 mem
bri de partid, birourile 
organizațiilor de bază au 
purtat discuții individuale 
cu peste 800 comuniști. 
După o judicioasă eșalo- 

colectiv". Au participat nare a discuțiilor, biiou-

CLASA 
hă r nicie i

M ENT U
(Urmare din pag. 1)

L 
ti
pregătiri (—); lucrări de

ai c.o.m., cadre tehnico-

o seamă de aspecte 
formațiile de lucru pri
vind menținerea unui 
climat de ordine și disci
plină, întărirea spiritului 
de răspundere —'cerință 

- hotărâtoare pentru o 
muncă rodnică, eficientă.

■ ÎN RÎNDUL COMU
NISTELOR — cei mai 

pe- 
de
or-

mineres
-

— plus 454 tone; lucrări de 
investiții — Constantin Niță,

1. M. Lupeni
Sectorul III — plus 234 tone ; abataje frontale — 

Iosif Kacso — plus 2411 tone ; abataje cameră — Nj- 
culai Chiroșca — plus 92 toîie ; lucrări de pregătiri
— Marin Ionescu; lucrări de investiții — Dicnisie. Zoîa.

1. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale — Mihai Kovacs — 

plus 221 tone ; abataje cameră (—);, lucrări de pregă- : 
tiri— Pompei Tomolea; lucrări de investiții (—).

I.M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale —: Pavel Dediu — 

plus 1205 tone; abataje cameră (—); lucrări’ de pregă
tiri— Marcu Cohal; lucrări de investiții — Alexandru 
Gabor.

Exploatarea de cariere
Cîmpa lui Neag ‘

I. M; Uricani
j Sectorul III — plus 892 tone; abataje-’ frontale 
(—); abataje cameră — Ion Nicolae — plus 450 tone; 
lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții (—).

1. M. Petrila
Sectorul IV — plus 1889 tone; abataje frontale — 

Ștefan Alba — plus 2200 tone; abataje cameră 
lucrări de pregătiri — Franeisc Kovacs; lucrări de 
investiții — Vasile Pavel.

I. M. Dîl ja
Sectorul II — plus 160 tone; abataje frontale (—); 

abataje cameră — Gheorghe Varga — plus 830 tone; 
lucrări de pregătiri — Dinu Năstase ; lucrări de in
vestiții — Gheorghe Stoica.

1. M. Vulcan
Sectorul (—); abataje frontale — Gheorghe Buhu- 

țan — plus 260 tone ; abataje cameră — Traian Borșa

organizațiilor de 
1/C, . 21 a, 3/C,

. >• 5/b. 5/c, 7
din', și 13/a au reușit să aibă 

discuții cu majoritatea 
membrilor de partid. Este 
un fapt pozitiv care 
pune ca' și celelalte 
1-ouri de organizații 
bază să intensifice 
mul discuțiilor, ca 
cursul lunii viitoare să : 
încheie această- mporâan- 
tă acțiune politică, meni
tă să ridice pe plan su
perior activitatea mem
brilor de partid în rân
dul colectivelor de muncă,
(Dan STEJARU)

bază

(Urmare din pag. 1)
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PURTĂTORII ȘTAFETEI

din
de. axigurîml pe deplin nece- 

ani 
uzinei
t re-

Drumul lung
(Urmare din pag. I)

NIȘTILOR — cei 
destoinici mineri. în 
noada care a trecut 
la începu ml anului, 
ganizațiile de partid de la 
mina Lupeni au primit in 
rândurile lor 15 tineri, toți 
muncitori din activitatea

al

a
*
*a

ț

i
i

la abator, fac rost • de 
coarne de vită, le macin 
și le prăjesc bine. Adaug 
făină și sare. N-aș putea 
spune exact ce rol joacă 
•fiecare compus. Știu. însă 
ca nici unul nu poate lip
si. Această pastă „nești
ințifică" protejează dan
tura pilei fa temperatura 
de '800 de grade Celsius, 
înainte' de eălire".

lui muriri suplimentare 
.ne-a furnizat Ștefan Fa
bian, „adjunctul" mește
rului Wonner. liecondi- 
țMnarea. unt’i pile ' este 
compusa din nu măi îpu-

țin de 15 operații tehnolo
gice. Multe dintre ele ne
cesită finețe și un s dez
voltat simț al meseriei. 
După cum se vede, in
ventarul nostru se compu
ne aproape exclusiv 
autoutilări. Mașina 
danturai a ruginit 
mulți. prin curtea j 
înainte de a fi și ea 
condiționată. Polizorul es
te o „improvizație", 
una ingenioasă și 
față cerințelor: Am 
mit în sfîrșit o forjă 
că, deși unii ne-âu 
proșat faptul: că . ar 
un „lucruțigănesc".

l-am lăsat pe Bruno

Wonner și Ștefan Fabian 
aplecați deasupra pilelor 
și problemelor lor. A- 
ce.ști. „ultimi mohicani" 
ai meseriei de pilar re
condiționează lunar 1000 
de pile de toate calibrele,

Strungarul Ionel voi- 
cu, unul dintre tinerii 
meseriași ai atelierului 
mecanic de la I.M. Pa- 
roșeni, mult apreciat 
pentru calitatea lucrări
lor efectuate.

nud 
Zace 
pri
mi-.

■'
’ fi

sarul uzinei. Mai au cîți- 
va ani pîrtă la pensiona
re. Trebuie să le asigu
răm urmași, destoinici, 
capabili să preia <J,in mers 
ștafeta meseriei, . toată 
povestea cu praful din 
coarne de vită, amestecat 
cu sare. și făină va rămî- 
>ie pîhă la dezlegare, o 
tristă și ciudată amintire.

(Va urma) s

MĂRNICIE
Minerul loân Mucenic, 

/care locuiește intr-o 
de lingă cartierul 
port, crește în i 
47 oi, 3 : "..
tractat 70 kg briază. 1200 
kg carne de viță-și 5 miei. 
El, soția sa Aria și copiii 
Dumitru și Toliea merită 
felicitări centru hărnicie.

casă 
Aero- 

ogradă 
3 cai, 9 vaci. A con-

l
I
I

AUTOGOSPQDARI- 
Sera întreprinderii 

miniere Amnoasa pune- 
la dispoziția incadraților 
răsaduri de legume. Este 
o bună măsură, în spiri
tul autogospodăririi și au-, 
tdaprovizionării,. (M.B.) ■

• APROAPE TELEFO
NIE. Imposibil de primit 
o legătura telefonică ‘ la 
VriCahi, prin serviciul in- 
țerUrbăn al Ol'ie.'Ul'ii

perioadă, la mina Livezenf 
funcționează 3 cursuri?de 
calificare pentru meseria 
de miner, eupnnzînd 125 
cursanți, unul de meca
nici mașini și utilaje,, eu 
30 cursanți și un curs de 
perfecționare pentru arti
ficieri,eu 25 cursanți. în 
curînd, după cum ne infor
mează colaboratorul nos
tru loan Opriș, se vor des
chide cursuri de califica
re pentru meseriile de e- 
lectricieni și mineri, cu 

" pite 30 cursanți. (M.B.j *
, • DANS ■ MINERESC, 

la .

poștă și _telecomunicații 
Petroșani. ’Minute in șir.’ 
telefonistele -<> „tîrgu- 
țesc", pînă la stabilirea ri
nei legături telefonice. 

‘Dacă. ar. vedea ..(sau ar au
zi !) „părintele" : telefo
nului, A.G. Beli, s-ar lua 
cu mîiriile de pâr... (M'B.)

• SOLSTIȚIU. Ieri la
ora ' 8, 2 minute și 3 se
cunde a început șolstițiul- 
de vară, Începutul verii 
astronomice. Și la noi, va
ra „pică" intr-o... . joi 1 
im:b.) ; *' :: ':

• CALIFIC ARE ■ ȘI PER- . .
j FECȚIONARE.țln Această ' Uri grup de elevi de

Școala generală nr. 2 din 
Lupeni, au plecat, de cu
rînd, la Deva, unde, 
prezenta in 
concurs un 
minerească, 
în acest an 
păt locul I 
trecerile, Festivalului na
tional „Cîntarea Româ
niei". Instructor — prof. 
Marinara Bălăeeanu.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

va
cadrul unui 
dans cu temă 
dans cu care 
elevii au ocu
pe țară în în-

va infoffflflia'i
T

Unele dintre brigăzile cons
tituite în acest interval de 
timp s-au clasat pe locul 
I în întrecerea socialistă 
pe întreprindere". „Ce ele- 
mente au fost hotărâtoare 
in determinarea acestor 
schimbări „După cum 
arii spus, preocupările edu
cative. Apoi, un rol impor
tant l-a avut mecanizarea. 
In ultimii ani am pus ac
cent pe creșterea produc
tivității muncii și, pentru 
atingerea acestui obiectiv, 
am făcut tot ce este posibil 
în privința mecanizării. 
Prin „tot ce este posibil", 
doresc să înțelegeți că deo
camdată natura locurilor de 
muncă nu ne permite mai 
mult. Cînd vor fi create 
noi condiții, vom promova 
si alte elemente ale meca
nizării". „De ce conside
rați că mecanizarea a con
tribuit Ia schimbarea în 
bine a colectivului?". „Pen
tru eă ’a creat avanta
je mari. în brigăzile noas
tre de la frontale,.mă re
fer la Muțrărașu și Calotă, 
care lucrează eu susținere 
individuală și tăiere meca
nică, un miner de categoria 
V cîștigă,’în medie, 7500—- 
8000 lei pe lună, dar sînt 
si luni cînd acest cîștig 
depășește 9000 de lei. Oa- 
inenii s-au adaptat nea^.ep- 
tat de biiie. și; de repede, 
la noile condiții de lucru. 

■Se îi'igl'ijesc cu multă răs
pundere, aproape „că sfiit*.

' teme" de funcționarea uti
lajelor. în aceste brigăzi ? 
nu se vorbește despre „ne- 
motivate", oamenii au a-

- juris la un nivel superior 
’ do organizare a lucrului".
„Care este structura lor 
profesională ?“. „Brigăzile 
au în componență atît mi- _ 
neri, cît și mineri policali* . 
ficați, . mineri-combainieri,

■ electricieni, lăcătuși. Ca ni-... 
) vel 'de calificate, este, sufi-t. 
: cient să vă spun că ei pot

rezolva singuri aproape 
toate problemele ce se î-

< vest iii procesul de extrac- ■■ 
ție. De multe ori aflăm 
despre o dificultate după ce 
a fosi înlăturată, spre deo
sebire de alte locuri de 
muncă unde atunci cînd se 
petrece o defecțiune, oame
nii lasă lucrul și trimit - 
după uri meseriaș". „Există 
vreo deosebire între cele 
două brigăzi de la fron
tale ?“. „Ca pricepere și 
hărnicie, este foarte greu 
să Ie deosebiți. Brigada 
lui Calotă are oameni mai 
a îrstniei, mai experimen
tați, cea condusă de : Mu
ră rașu, este 6 brigadă tî- 
nără, cu o medie de vîrstă 
în jur de 25 de arii, dar și 
ea este pricepută și foarte 
ambițioasă", „Ce ne puteți 
spune despre celelalte lo
curi de muncă ?“, „In scur- 
ta existență a .. sectorului 
au fost formate brigăzi bu
he și la abatajele cameră, 
cum sînt cele conduse de 
Cojocăru și Vizeșteanu. A- 
poj. la pregătiri/ unde exe
cutăm în fiecare lună un 
mare volum de lucrări, 
s-au format brigăzi 
ca cele conduse de Cons
tantin Purcariu, loan Iriza, 
Pricep .Ștefanache; Teodor

- Prișcă, Alexandru Anghel;? 
Aș vrea să notați că și 
brigăzilor de la „ea nere" 
cît și celor de la pregătiri 
le încredințăm de unite, 
ori locuri de muncă foarte 
grele și totuși acestea ob
țin rezultate cu care s ar 
mîndri orice sector".

Intr-uri singur deceniu, j 
sectorul VII ăl mirici Vul
can ă ajuns unul din sec- , 
toarele de bâză ale între- ' 
prinderii- Pe la începutul 
anului, raportevă. la zi . .
.plusuri de 2340 tone de .
cărbune.la producția fizică, r 
și de 230 ml la pregătiri, 
rezultat al dăruirii cu care 
minei ii sectoi ului ’.uimesc 
îri acest ân jubiliar.

bune
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partea de sus — trotuare 
(numai pietruite), fără iar
bă și buruieni, curate; în 
partea de jos — unele por
țiuni de trotuar curate al
ternau cu altele pe Care e-' 
rau prezente buruienile (ce- cui o fi garajul respectiv ? 

najate și curate, însă stra- le din dreptul caselor cu. 
da împăratul Traian face 
o notă aparte. Este vorba 
de o stradă mai veche, la 
fel ca și celelalte din „co
lonie", întinerită de locui
torii ei, oameni care res
pectă ordinea, curățenia și 
frumosul, acționează pen
tru a și le crea și păstra, 
împreună cu Ton Radu, 
pensionar, inițiatorul mul
tor rezolvări gospodărești 
care au schimbat înfățișa
rea ■■ acestei străzi, 
propuneri, soluții și “ fina
lizări concrete și-au

Vă recomandăm, .stimați 
cititori,. locuitori ai Petro- 
șaniului, să vizitați strada 
împăratul Traian. Dar și 
alte străzi din partea veche 
a reședinței municipiului 
nostru sînt îngrijite, ame-

prin

___ _____ _ . k valo
rificat imaginația și posi
bilitățile majoritatea loca
tarilor. Oaspetele poate ve
dea aici peluze cu flori, ar
bori ornamentali cu trun
chiuri văruite-măsură, - f i
nind de estetica străzii, â- 
plicată și la stîlpii din ber 
ton care susțin conducto
rii electrici —, trotuare cu
rate, ca dealtfel și întreaga 
suprafață carosabilă, . gar
duri aliniate .și reparate, 
chiar și un gard metalic cu 
soclu de beton la nr. 1. Nu 
se văd buruieni și nici gră
mezi de cenușă ori șanțuri 
înfundate, deși atît trotua
rele 
sînt 
alte 
te a 
casa

cit și carosabilul nu 
decît pietruite. Și pe 
străzi din această par- 
orașului ordinea face 
bună cu curățenia și 

estetica. Strada Ecaterina 
Varga, de exemplu, înfăți
șa în ziua documentării 
noastre, două ipostaze : în

• AUREL A^ĂLAEI, 
Vulcan : La toate întrebă
rile puteți afla un răspuns 
direct și detaliat" de la li- 
teul în care învățați. De 
ce nu dezbateți astfel de 
teme, la'orele de dirigenție?

• GHEORGHE 
Lupeni : Ceea ce 
mis prezintă un

spate în strada. Anton Pann, că alții trebuie să intervi-
unde se află și yn garaj, nu nă ca să facă ordine. îi
ne venea să credem ochi- consultăm în primul rînd
lor. Brusturi deși inalti ’> pe tovarășii Negoțiu, Dră-
cît gardul acopereau toată 
marginea trotuarului. Al

Semne de întrebare
gușih, Gaidoș, Martonoși, 
Flețan, Novac și pe ceilalți 
locatari din preajma as
pectelor la care ne referim. 
Sînteți de acord cu noi ?

în alte puncte ale orașu
lui, iarba de pe zonele 
verzi — nu și buruienile — 

/ ‘ ‘' “ . _ ' , ori
cosită și sustrasă de .către , 
diverși cetățeni, deși am 
precizat că acest lucru este 
interzis (vezi „Steagul ro
șu" din 30 mai a.c.). Bră- 
cuirea nesancționată cu 
promptitudine face ca iar
ba să nu ia drumul ei fi
resc, iar gardurile vii, între 
care și cele din străzile 
V. Roaită, N. Bălcescu, In
dependenței, Oituz și altele 
să fie înăbușite de buruieni. 
Și aici este așteptat tot 

• „altcineva", din altă parte, 
că doar „se plătește înfru
musețarea". Să ne amin
tim că moșii și strămoșii 
noștri au amenajat și mă
turat porțiunile de drum 
din dreptul caselor și curți
lor, ori de cîte ori a fosf 
nevoie. Această datorie ce
tățenească nu și-a pierdut 
semnificația. Dimpotrivă, 
în zilele noastre ea trebuie 
șă fie ș— și este — un act 
conștient, firesc, necesar 
pe care îl aplică marea 
majoritate a locuitorilor o- 
rașului nostru. Mai sînt în
să și... Fiecare trebuie să 
smulgem" și să îndepărtăm 

‘ poartă, 
așa va fi curat și 
peste tot, în tot o-

în apropierea barierei 
din strada 23 August, de 
ambele părți ale căii ferate, 
locuitori din preajmă,- . - . verzi.nu ți uui uiviui
„concursul- șantierului dm continuă să fie ruptă

nr. 15, 13, 11, 9 și altele). 
Astfel de „jumătăți con
trastante" am întîlnit..și pe 
străzile Gheorghe Dojă, 
Grivița Roșie și altele. Ma
joritatea locuitorilor stră- Valea Jiului al I.C.C.F. Ți-

cu

AȚI SMULS BURUIENILE 
de la poarta dumneavoastră?

Emoții prelungite
Cu ani în urmă, un buldozer scăpat la vale a 

rupt, în forma redată de imaginea de mai jos. Un 
stîlp de susținere a conductorilor electrici care trec 
peste grădina cetățeanului Gheorghe Jitea din strada 
Kfaleia nr. 93 Petroșani. Emoțiile prelungite pe care 
le produc oamenilor conductorii și stîlpul din gră
dina lui Gh. Jitea ne-au determinat să adresăm 
C.D.E.E. Petroșani un prim semnal pentru înlocuirea 
stîlpului rupt anul trecut. După publicarea semnalu
lui, la fața locului s-au prezentat cîțiva electricieni,

• Raid-anchetă -

mișoara, au creat mari raiA- 
pe de gunoi. Fiecare scoa
te; în stradă oricît și . ori- 
cînd gunoi. Șantierul men
ționat a depus pe spațiul 
de la barieră spre Strada 
Gelu, mari cantități de pă-

zii Grivița Roșie sînt oa
meni harnici carc-și curăță 
oii de cîte ori este nevoie, 
inclusiv de iarbă și buru
ieni, porțiunile de trqtuar 
aparținătoare. Așa proce
dează Aurelia Buciuman, 
Ilona Călinaș, . Elisabeța. inînt, zeci de traverse din 
Deleanu și multi-alții.

■— în dreptul casei dv. 
nu cresc buruieni ? ne-am 
adresat Aureliei Buciuman.

— Cresc, cum să nu ! 
Darie smulg, fac curat 
— a venit răspunsul.

Mai sînt însă și oameni 
cbmozi, ca cei ce locuiesc 
în Casele cu nr. 18/2, 20, 22 
ale căror porțiuni de tro
tuar erau năpădite de iar
bă, aspect întîlnit și pe 
străzile Vasile Alecsandri, 
Gheorghe Barițiu. La . nr. 
62 al străzii Cuza Vodă, 
cu porțiunea de incintă din

beton, o rolă cu cablu, bu
căți de fier și acolo le-a 
„uitat'1. Pentru întronarea 
unui aspect civilizat la ca
pătul punții peste Maleia 
spre barieră nu spunem de
cît că ar trebui acționat 
în cel mai scurt timp cu 
putință. Pe lingă aceste as
pecte trec în fiecare zi zeci 
de cetățeni spre și de, 
piața agroalimentară, 
editori ai zonei, organe" de 
ordine, lucrători din eoni-, 
partimeiUele de gospodă
rie comunală si locali vă. 
Fiecare are convingerea 
șl. poate aduce argumente

Răspundem cititorilor
petența Consiliului 
Iar orășenesc.

-• ALEXANDRU 
CLEA, petroșani :

la
]o-

popU-• UN GRUP DE ABSOL
VENȚI, Vulcan : Ne-a ve
nit prea tîrziu scrisoarea 
prin care ne informați că 
în 16 iunie a.c. s-au întîl
nit absolvenții primei serii 
de la Liceul industrial din 
Vulcan, unitate de învăță-

minor. "Așteptăm de la dv, ’ mint inaugurată acum. 20 re locuiți); a fost desfunda-
coreSpondent vechi, cu ex- de ani. Mulțumindu-vă pen- ță, iar- subsolul tehnic:

tru invitația de a participa i .
la întâlnire, yă informăm locatarilor; obligația de 

“că , vom publica un articol folosi corect •■ețiviua " 
despre acest liceu. -

• DARIE VĂCARI UC,
Lupeiii : Rezolvarea
ției dv este numai de com-

BOZU, 
ne-a ti tri- 

intereș

MI- 
. Așa

cum- ne-a precizat dispece
ratul I.G.C.L." Petroșani, ca
nalizarea de la blocul 3, 
strada Vasile Roaită (în" ca-

buruienile de lâ. 
Numai 
frumos 
rasul.

Țoma țAțARCA

dar nu au făcut nimic, înlocuirea lui se amînă, ceea 
ce înseamnă că nu am fost auziți. Rugina devorează 
fțerul din armătura stîlpului, iar emoțiile posesoru
lui grădinii și ale oamenilor care trec prin apropie
rea stîlpului se prelungesc. Pînă cînd ? .■

petdență, -să ne scrieți nu 
despre o unitate comercia
lă său "altă, ei despre acti-' 
vitătea colectivului . de 
muncă în mijlocul căruia 
sînteți, să participați de 
pildăț la concursul nostru 
de reportaje și fotografii.

------- ----' cu
rățat." îh co'ntiiiUarc, .revine 

W 
de 

/;»■. canalizare," ferind-o de
' ajunge iri ea- resturi nedi- 

zolvâbilo. -I : ' . .. -
situa- , VALENTIN SAVIN.

Uricani : Formularul de

proces verbal care s-a în
tocmit la 23 martie a.c. are 
inserată precizarea că per
soana care se consideră ne
dreptățită poate să adrese
ze Radioteleviziunii române 
contestație în termen de 15 
zile. Nefăcînd această con
testație, înseamnă că ați 
acceptat măsurile specifi
cate în procesul verbal. De 
altfel, pe. verso-ul carnetu
lui de abonat sîpt mențio
nate condițiile pe care dv 
nu le-ați resjxfctat. " Consul
tat i-le și vă veți convinge 
singur asupra a ceea cc ați 
greșit.

Cum a fost duminica 
si... ce a urmat marți

Duminică, 17 iunie a.c.,
la ora 7, deci la exact o 
oră și jumătate de la ră
săritul soarelui, ilumina
tul public continua să 
funcționeze în întreaga 
parte de jos a Petroșaniu- 
lui. Dacă avem în vedere 
că lumina electrică nu 
mai este necesară înainte 
de ivirea soarelui și că 
se poate circula fără pro
bleme din zorii zilei, du
minică, iluminatul public 
a funcționat inutil aproa
pe două ore, risipind, la 
fel de inutil, energie e-

lectrică. Aceasta în timp 
ce, din considerente de e- 
conomisire a energiei, pe 
toată strada Cloșca, stra
dă pe care se desfășoară 
o intensă circulație de 
vehicule și pietoni, nu
funcționează noaptea nici
o lampă, iar marți, 19 iu
nie a.c, a avut loc o în
trerupere neanunțată Jn 
alimentarea cu energie de 
cîteva ore. Poate în com
pensația risipei de du
minică. CeVa nu este în 
ordine. Cine ne spune ce 
anume ? (T.V.) ' '

Fără, supărare ■ Tot despre restante de sistematizare
Restanțele de sistematizare din imaginile alătura

te reflectă convingător meteahna cronică ;de care su
feră constructorii de locuințe din Valea Jiului — fuga 
după lucrări noi, cu mulți; bani-și neglijarea amenajă
rilor de folosință comdnă de care au nevoie locatarii 
dincolo de apartamente. Blocurile din Aleea Poporu
lui ca și cele de pe Bulevardul Republicii, aparțină
toare noului centru civic al municipiului nostru, au 
fost date de ani de zile în folosință. Peisajul din a- 
propierea lor continuă să găzduiască adevărate dune 
de pămint. Ne-am mai referit la aceste 
aspecte, cu speranța <ă se va întreprinde ceva. Dar... 
Ne facem din nou ecoul doleanțelor mai mult decît 
justificate ale locatarilor, ai căror copii nu au unde 
să se joace, sînt expuși vătămărilor. In plus, impresia 
produsă de asemenea imagini. Gredem că <!,> data 
asta vom convinge mai mult.

Fotoanchetă realizată de Și. NI1MECSEK
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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 
a tovarășului KIM IR SEN

FILMc 15,00
15,05

URICANI i Baloane de 
curcubeu.

TV

1I
I

(Urmare din pag. 0 în aplauzele și ovațiile 
miilor de cetățeni prezenți, 
trenul prezidențial s-a 
pus în mișcare, îndreptîn- 
du-se spre Iași.

La plecarea de la Gara 
B ă n e a s a, tovarășului 
Nieolae Ceaușescu i s-a fă
cut din nou o caldă mani
festare de dragoste și pre
țuire din partea locuitori
lor Capitalei. Scandînd cu 
însuflețire numele parti
dului, al secretarului său 
general, ei au dat expresie

de

7 No- 
cu ti- 
Lovind

avute, care reprezintă un 
moment de referință în am
plificarea și adîncirea legă
turilor frățești dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Core
ea, dintre țările și popoare
le noastre, la a căror dez- 

Tvoltare un rol deosebit de 
important l-au avut și îl au 
bunele raporturi persona
le, de prietenie, statorni-

I cite între cei doi conducă- sentimentelor de’ înaltă a-
tori de partid și de stat. preciere pe care întregul

popor le poartă conducăto- membri ai delegației 
partid și de stat a R.P.D, 
Coreene au fost întîmpinați 
cu aceleași calde sentimen-

rului iubit al partidului și 
statului nostru, pentru ac
tivitatea neobosită consa
crată progresului muitila- te de bucurie și stimă, sim- 
teraT al țării, creșterii pres
tigiului internațional al 
României socialiste, păcii, 
colaborării și înțelegerii în 
lume.

★
După un scurt popas în 

gara Focșani, trenul prezi
dențial a sosit la Iași. To
varășul Kim Ir Sen, ceilalți

bol al legăturilor trainice 
de prietenie existente între 
cele două popoare. Cetățe
nii lașului aflați pe peronul 
gării au urat solilor popo
rului coreean un călduros 
Drum bon !

La ora 17,30 trenul cu 
care călătorește tovarășul 
Kim Ir Sen a părăsit teri
toriul țării noastre.

ACTUALITATEA ÎN LU/Mf
Prezențe românești peste hotare
LONDRA 21 (Agerpres). 

fn cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 
aniversări a revoluției 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944, 
la Biblioteca centrală din 
orașul britanic Solihull a 
fost deschisă o expoziție de 
artă populară românească, 
organizată în colaborare cu 
filiala din Birmingham a 
Asociației de prietenie ro- 
mâno-britanică. Cu această

ocazie au fost evocate în
semnătatea evenimentelor 
de la 23 August 1944, pre
cum și progresele înregis
trate de poporul român în 
ultimele patru decenii.

ROMA 21 (Agerpres). So
cietatea de istorie a patriei 
din Caserta, împreună cu 
primăria orașului, a orga
nizat o manifestare dedi
cată României.

în cuvîntul de deschide
re, primarul orașului, a

subliniat contribuția Româ
niei, a președintelui Nieolae 
Ceaușescu la lupta pentru 
instaurarea în lume a unui 
climat de pace și destinde
re. '

în sălile societății a fost 
deschisă o expoziție de 
carte românească, la loc 
de frunte fiind prezentate 
operele tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și ale tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu apărute în 
limba italiană.

Știri din țările socialiste
BERLIN 21 (Agerpres). 

Tineretul din R.D.G. parti
cipă activ la acțiunile de 
economisire și de ’folosire 
tu maximum de eficiență 
a materiilor prime și ma
terialelor. în primele cinci 
■luni ale anului, în acest 
fel s-au economisit 60. mi
lioane ore de muncă, s-au 
adunat 285 000 tone de fier 
vecin si 60 000 tone de ma
culatură.

Utilizarea materialelor 
recuperate a adus țării 
conomii în valoare 
1 240 000 de mărci.

BUDAPESTA21 (Ager
pres). O componentă im-

portantă a programului gu
vernamental de economi
sire a energiei o reprezin
tă, în R.P. Ungară, folosi
rea resurselor de combus
tibili netradiționali. între 
acestea se numără și mul
tiplele izvoare 
male, folosite, 
p e n t r u 
serelor, 
lor zootehnice,

de ape ter- 
în prezent, 

încălzirea 
a f errne-
Unor car- -

e-
de

a
tiere orășenești. Pentru ex
ploatarea apelor termale 
statul a alocat suma de 
100 milioane de forinți.

Paralel cu aceasta 
desfășoară și .cercetări: pen
tru utilizarea, pe scară cit 
mai largă, a energiei reia re

de

se

și a celei eoliene. Suprafa
ța totală a captatoarelor de 
energie solară va ajunge, 
pînă în anul 1985, la 3000 
mp.

PHENIAN 21 (Agerpres). 
Industria metalurgică din 
R.P.D. Coreeană urmează 
să primească in dotare, în 
următorii doi ani, un com
plex siderurgic care , va 
produce anual fi milioane 
tone de oțel. Complexul va 
fi cea mai mare imitate de 
profil din țară, odată cu in
trarea sa în funcțiune, pro
ducția de oțel a Coreii so
cialiste sporind cu peste , 
60 la sută. i

PETROȘANI — 
iembrie : întîlnire 
nerețea ; Unirea : 
o pasăre de pradă ; Pa
rângul : Prea cald pentru 
luna mai.

LONE A: Miezul 
binte al pîinii.

ANINOASA : 
tea și revoluția.

VULCAN — Luceafărul: 
Albinița.

LUPENI — Cultural : 
Șapte băieți și o ștrengă- 
riță. .. . ;■ *;

I 
I 
I
I 
I
L
l

fier-

Dragoș-

15,30
15,50
16,00

20,00
20,25

limba

în eco-

Telex.
Monografii profe
sionale.
Viața culturală. 
La volan.
Emisiune în 
germană. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomie.

20.40 împliniri și 
pective.

21,20 Cadran mondial.
21.40 Chipul comunistu

lui în filmul artistic 
românesc.

22,15 Telejurnal.

pers-

VAgendă diplomatică
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

La Moscova au început, joi, 
convorbirile dintre Kons
tantin Cernenko, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
și președintele Franței, 
Francois Mitterrand, aflat 
în Uniunea Sovietică în- 
tr-o vizită oficială. In cen
trul schimbului de păreri 
desfășurat cu acest prilej, 
s-au aflat probleme inter
naționale. în ciuda >unor 
deosebiri de vederi în pri
vința cauzelor înrăutățirii 
situației în lume, părțile 
și-au manifestat îngrijora
rea comună față de agra
varea climatului interna
țional și au fost de acord 
că nu se poate admite con
tinuarea creșterii încordă
rii, transmite agenția TASS.

TIRANA 21 (Agerpres). 
Ministrul de externe îil 
R.P.S. Albania a informat 
pe ambasadorul iugoslav 
Ia Tirana că guvernul al- 

' banez v este de acord 
cu propunerea guvernu
lui R.S.F. Iugoslavia ca vi
itoarele convorbiri eu pri
vire la programul de schim
buri culturale dintre cele 
două țări pe 1984-1985 să : 
se desfășoare, în perioada 
25—29 iunie, la Belgrad — 

.relatează agenția albaneză 
de știri ATA.

■ fochist centrală termică
Condiții de încadrare conform Legii 57/1974,

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

Mica publicitate
VÎND motocicletă cu a- 

taș 350 cmc IJ. Strada Sta
dionului 18, Petrila II. (2181)

SOȚIA Irina și copiii fe
licită pe scumpul lor soț 
și tată Kiss loan cu ocazia 
ieșirii la pensie și a împli
nirii frumoasei vîrste de 

r50 ani. „La multi ani“ 
(2180)

PIERDUT carnet studenl 
pe numele Mihăiescu Si
mona, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (2178)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bivo- 
laru Gheorghe, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2179)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Se împlinesc 6 luni de cind minunata noastră prietenă 
OTILIA MURGU

a dispărut pentru totdeauna.
Lacrimi ți flori pe tristul ei mormint. Familia Kele- 

men, (2174)

Colegii și prietenii de la I.M. Paroșeni anunțăcua- 
ceeași adincă durere împlinirea a 6 luni de la dispariția 
celei care a fost

Ec. OTILIA MURGU
Asigurăm din nou familia nemingiiată de întreaga 

noastră compasiune.
Nu o vom uita niciodată. (2177)
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— Valsul... mere,U tînăr. 
•— Desene animate. în-« 

tîmplări hazlii«eu cio- 
cănitoarea Woody.

— Tainele naturii... 
—- Cîntecele patriei. Mo

ment poetic.
— Surpriza muzicală a 

emisiunii.
— Șah.
— Magnetoscop muzical.
— Tot ce are țara mai 

frumos.
— Telesport. .
— Studenții în concurs. 

Reportaj.
—■ Muppets.

16,40 Iunie — ețpnica eve
nimentelor * politice.

i Telejurnal (parțial 
color).
învățătnînl — anul 40. 
Oamenii care cresc 
oameni.
Teleenciclopedia.
Film. Cînd primăva
ra e fierbinte. Pro
ducție a Studioului 
cinematografic Bucu
rești.

21,10 Varietăți 
(color).

22,15 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 întîlnire muzical-co- 
regrafică... în aer li
ber (color).

Duminică, 24 iunie
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul
9.30

10,00

familiei.
De strajă patriei.
Viața satului iparțial 
color).
Muzica pentru tîți. 
Lumea copiilor.

de 
Pistruiatul 
(color).

ii,15
11.45
12,40 Telefilmoteca
. ghiozdan. 

Episodul 5 
13,00 Telex.
13,05 Album 

(parțial color).
— încep... varietățile I 

! Spectacol cu public
— Desene animate.

Ș — La Hanul... cu cîntece. 
î Divertisment muzical- 

folcloric.
— Drumuri print e 

nuntiri.
— Cascadorii râsului.
— Șlagărele operetei
— Telesport.
— Moment folcloric.
— Muzica și dansul 

meridiane.
— Melodii românești 

altădată.
— Secvența telespectaîo- 

rului.
18.30 Micul ecran pentru 

cei mici.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal 

color).

duminica]

a

pe

de

19,20 Cîntarea României.
19,55 Film artistic. Cabana 

de zahăr. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor cehoslovace 
(color).
Varietăți 
distractive 
Telejurnal 
color).

21,20

21,50

20,00

muzical- 
(color).

(parțial

(parțial

eco-

Luni, 25 iunie

I Telejurnal (parțial 
color).

i Actualitatea în eco
nomie.

■ Copiii — vigoarea și 
tinerețea națiunii.

■ A patriei cinstire. E- 
misiune de versuri.

20,55 Memoria documen
telor.
Tezaur folcloric (co
lor).
Stop-cadru pe mapa
mond (color).
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Telejurnal (parțial 
color).
Marți, 26 iunie

; ■ ' tarea României11. 
16,00 Cărți și idei,
16.20 Desene animate. 
20,00 Telejurnal

color).
20.20 Actualitatea în 

nomie. .
20.40 Marea epopee revo

luționară. împotriva 
fascismului și'a răz
boiului. Documentar.

21,00 Teatru TV. înaintea 
furtunii.

flIIHHIHIIMtlIIHIIIIIlUUMfl

PROGRAMUL ȚV

Film artistic. Trecă
toarele iubiri.. Pro
ducție a Casei de fil
me Trei (color).
Telejurnal (parțial 
color).

;■■■ Joi,28 iunie; ; ?

Telex.
Omul și sănătatea.

20,20

21,15

21,45

21,55

22,20

15,40

15,00
15,05

Telex.
Amfiteatru studen
țesc.
Laureați ai Festiva
lului național „Cîn-

/-•

tima parte (color).
21,55 Din cele mai frumoa- 

populare.
(parțial

. se melodii 
22,15 Telejurnal 

color).

Vineri, 29 iunie

15,00
15,05
15.20 Studioul tineretului.
16.20 Desene animate.

Telex.
Monografii profesio
nale.
Viața culturală. .
La volan. ,

... Emisiune în limba 
germană (parțial " eo-

15,00
15,05

VIIIHIUWUUUHlIlUIIHIIItl/lllIHlUUlIIHUHIIrlIUIIUmUII.

.22,20 Telejurnal
color).

22,30 închiderea
inului.

Miercuri, 27

15,00
15,05
15,30

20,00

20,00

20,20

(parțial

în - eco-
19,00perspec-20,35(parțial 20,00 Telejurnal (parțial 

: color). ~
progra- , 20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Pagini muzicale de 

mare popularitate din 
creația corală româ
neasca,

^0,50 Socialismul 
știința țării, 
trializarea — 

, economică
mentală a României.

iunie

Telex,
Clubul tineretului.
Emisiune în limba 
maghiară (parțial co
lor).
Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Ctitorii <u care ne 
mîndrim.

20,50 Țară scumpă, să tră
iești ! Cîntece patrio
tice.

în- con-
Indus- 

opțiune 
funda-

21,10 Filme inspirate din 
lupta P.C.R. Clipa. 
Ecranizare a roma
nului cu același titlu 
de Dinu Săraru. Ul

lor).
Telejurnal 
color).
Actualitatea 
nomie. 
împliniri Și 
tive.

21,10 Cadran mondial (par
țial color).

■21,30 Eroi ai construcției 
socialiste în filmul ro
mânesc.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).
Simbâtă, 30 iunie

13,30 Telex.
13,35 La sfîrșiț de săptămî- 

nă (parțial color) :
— Din frumoasele cînte- 

ce de pe Valea Oltului,
— Ecranul copiilor. Su

netul muzicii. (VI).

19,20

varietăți
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