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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Primii pași pe calea redresării
Mina Uricani, una din

tre întreprinderile produ
cătoare de cărbune coc
sificabil din Valea Jiului, 
înregistra la sfîrșitul pri
melor cinci luni din acest 
an un însemnat minus la 
producția fizică de cărbu
ne, ca urmare a nerealiză- 
rii sarcinilor planificate 
în nici una din lunile ca
re au trecut din acest an. 
Mai mult, toate cele patru 
sectoare de producție în
registrează minusuri îngri
jorătoare. In această peri
oadă cînd economia nați
onală are atîta nevoie de 
cărbune și în special de 
cărbune cocsificabil, acest 
colectiv trebuie să se mo
bilizeze la maximum pen
tru creșterea producției 
de cărbune la nivelul sar
cinilor planificate și să 
treacă urgent la recupe
rarea minusului conform 
programului de măsuri 
stabilit în acest sens.

Avînd în vedere impor
tanța creșterii producției 
de cărbune cocsificabil, 
ne-am oprit de astă dată 
la sectorul I de la I.M. U- 
ricani, care, de la începu
tul anului, înregistrează un
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minus de peste 10 000 to
ne de cărbune. Așa cum 
ne spunea ing. Florian Du
mitru, șeful sectorului, nc- 
realizările primelor cinci 
luni din acest an s-au da
torat unor cauze obiective, 
cum ar fi apariția unor
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Acțiunea 
COCS '35

falii în structura stratului 
18. Brigada condusă de 
Spiridon Scorpie a inter
ceptat la începutul anului 
o falie în abatajul frontal 
pe care îl exploatează, și 
nu a rost depășită decît în 
ultima decadă a lunii mai. 
Intercalațiile sterile nu 
au permis avansările scon
tate, iar presiunile mari 
îngreunau mult munca în 
acest abataj. Totodată, în 
primele luni din acest an, 
s-au lichidat abatajele ca
meră, trecîndu-se la ex
ploatarea cărbunelui nu
mai în abataje frontale, 
iar schimbarea tehnolo-
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gici de lucru neccsitînd 
timp și acomodarea mine
rilor la noile condiții de 
muncă. Totodată, lipsa per
sonalului calificat (a mi
nerilor) a dus la unele 
pierderi de producție.

Pe lîngă aceste cauze 
obiective au existat însă și 
multe absențe nemotiva
te și învoiri. In cele cinci 
luni s-au înregistrat peste 
700 de absențe nemotiva
te care au dezorganizat 
procesul de producție; sur- 
prizător, la acest sector 
sînt oameni care lunar fac 
5—6 nemotivate, unii chiar 
și peste 10. Astfel, o sta
tistică făcută la nivelul 
întreprinderii cu absen- 
tomani arată că la acest 
sector mai figurează în e- 
fectiv oameni care însu
mează peste 35 de absențe 
nemotivate de la începu
tul anului. Măsura de a 
sancționa cu diminuarea 
retribuției pe cei care fac 
nemotivate nu se dovedeș
te cea mai indicată, mai 
ales dacă ne gindim la_

Ghcorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

La invitația președin
telui Republicii Socialiste 
România, N i c o 1 a e 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, miercuri, 
5 iunie, a sosit, într-o vi
zită de stat în țara noas
tră, președintele Re
publicii Finlanda, Mauno 
Koivisto, împreună cu 
doamna Tellervo Koivisto.

Vizita șefului statului fin
landez reprezintă un im
portant eveniment în cro

Președintele Republicii 
Finlanda, Mauno Koivisto, 
a făcut, miercuri după- 
amiază, o vizită protocola
ră președintelui Republi

începerea
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, miercuri, 
5 iunie, convorbirile ofi
ciale dintre președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Fin
landa, Mauno Koivisto.

La convorbiri participă 
membrii delegațiilor ro
mâne și finlandeze.

In cadrul convorbirilor 
au fost evidențiate relați
ile tradiționale de priete
nie și colaborare dintre 
România și Finlanda, sub- 
liniindu-se însemnătatea 
deosebită a înțelegerilor și 
convorbirilor la cel mai 
înalt nivel pentru dezvol
tarea raporturilor româno- 

nica raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre 
România și Finlanda, o 
expresie a bunelor relații 
dintre cele două țări și 
popoare,'o manifestare a 
voinței lor de a extinde 
conlucrarea bilaterală, în 
interesul reciproc, al cau
zei păcii, înțelegerii și co
operării între națiuni.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc 
pe aeroportul Otopcni, îm

Vizită protocolară
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, la Pa
latul Consiliului de Stat.

Intîlnirea, care a prece
dat convorbirile oficiale, 
s-a desfășurat într-o at

convorbirilor oficiale

legă- 
pentru 
ccono-

posibilitățile 
pentru 

schimburi- 
lărgirea 

cooperă- 
tehnico-

finlandeze pe diferite pla
nuri.

A fost exprimată dorin
ța comună de a se acționa 
pentru amplificarea 
turilor bilaterale, 
ridicarea relațiilor 
mice la nivelul celor poli
tice. In acest sens, au fost 
reliefate 
mari care există 
intensificarea f 
lor comerciale, 
și diversificarea 
rii industriale, 
științifice și în alte dome
nii de activitate, potrivit 
potențialului de care dis
pun în prezent economiile 

podobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul salonului ofi
cial se aflau portretele 
președinților N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Mauno 
Koivisto, încadrate de dra
pelele de stat ale celor 
două țări.

In întîmpinarea înalți- 
lor oaspeți au venit pre-

(Continuare în pag. a 4-a) 

mosferă de caldă cordiali
tate, ce caracterizează re
lațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două 
țări și popoare.

ambelor țări. Tot
odată, a fost evidențiat ro
lul important pe care îi 
are realizarea unor acor
duri de lungă durată care 
să confere stabilitate și 
perspectivă raporturilor e- 
conomice dintre cele două 
țări, inclusiv în ceea ce 
privește cooperarea pe ter
țe piețe. S-a subliniat că 
extinderea și diversifica
rea în continuare a relați
ilor dintre România și Fin
landa sînt în interesul și 
spre binele celor două po
poare, al cauzei păcii, în-

(Continuare în pag. a 4-a)

La preparația Lupeni

REZULTATE IN 
VALORIFICAREA 
MASEI MINIERE

O importantă contri
buție la valorificarea 
produselor secundare 
din masa minieră supu
să preparării la Uzina 
de preparare a cărbu
nelui din Lupeni o a- 
duce stația de epurare 
a apelor reziduale, cons
tituită, de anul trecut, 
intr-un atelier cu indi
catori proprii. Odată cu 
depășirea anotimpului 
friguros, colectivul a- 
telierului și-a reluat 
din plin activitatea me
nită să valorifice șla- 
mul steril cu conținut 
cărbunos ce rezultă 
după procesul de pre
parare.

Printr-o judicioasă 
întreținere și exploata
re a utilajelor tehnologi
ce, colectivul atelieru
lui a obținut' in lunile 
aprilie și mai impor
tante realizări în mun
că. Atelierul a produs 
20 000 tone — cu 2 300 
tone peste prevederi — 
de turtă din șlam ste
ril — produs destinat 
industriei materialelor 
de construcții.

Din primele zile ale 
lunii iunie, atelierul 
își depășește, de ase
menea, sarcinile cu cite 
100—200 tone. După cum 
ne informează șeful a- 
telierului, tehnicianul 
principal Ilie Kalanyos, 
merite deosebite in ob
ținerea acestor rezul
tate revin echipelor con
duse de Nicolae Fio - 
roiu. Dumitru Prună, 
Ion Burlacu și Nicolae 
Costin. (I.D.)

Obiective prioritare ale propagandei
Dezvoltarea potențialului economic, formarea 

si afirmarea conștiinței înaintate t » ’

Laudă omului muncii și
creației sale

Activitatea politico-ide_ 
ologică și cultural-educati- 
vă desfășurată în orașul 
Vulcan se înscrise preg
nant în eforturile și preo
cupările consacrate dezvol
tării potențialului econo
mic al localității. In mod 
deosebit, acțiunile educa
tive și de propagandă sînt 
subordonate mobilizării 
colectivelor din domeniul 
extracției și preparării căr
bunelui pentru îndeplini
rea sarcinilor de mare în
semnătate ce le revin, ast
fel ca orașul Vulcan să 
participe cu cantități me
reu sporite de cărbune la 
întărirea bazei de materii 
prime și energetice a țării. 
Prin subordonarea acti
vității de propagandă re

*
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înainte de intrarea în șut, minerii discută cu maistrul de schimb despre 
ceea ce urmează să facă. In imagine, ortacii din brigada condusă de Grigore 
Cojocarii, din sectorul VII de la mina Vulcan, cu maistrul Virgil Cazan la o 
asemenea discuție. Foto : Al. 1AIAR

alizării sarcinilor de plan 
răspundem orientărilor și 
indicațiilor de inestimabilă 
valoare teoretică și practi
că trasate de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care a subliniat în nenu
mărate rînduri că eficiența 
muncii noastre, a educați
ei politice, a tuturor acți
unilor cultural-educative 
este reflectată în modul 
cel mai sugestiv de nive
lul realizărilor economi
ce. Prin această prismă, 
ne-am străduit să impri
măm propagandei un con
ținut adecvat, orientat cu 
precădere spre mobiliza
rea colectivelor de la cele 
două întreprinderi miniere 
— Vulcan și Paroșeni — 

la o activitate "rodnică, fă
ră a neglija însă munca 
educativă din celelalte u- 
nități de pe raza orașului: 
Termocentrala Paroșeni, 
Preparația Coroești, Sec
ția de stîlpi hidraulici, în
treprinderea de confecții, 
unitățile medico-sanitare 
și de învățămînt etc.

Datorită răspunderii cu 
c ire se acționează la ni
velul cornițelor de partid 
din întreprinderi și insti
tuții, coordonării unitare 
a acțiunilor la nivelul o-

Gheorghe lAzARESC, 
secretar al Comitetului 

orășenesc Vulcan al 
P.C.R.

(Continuare in pag. a 2-a)
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PETROțAWia*

pro- 
acti-

• Astăzi, tinerii 
orașul Vulcan și-au 
pus o întîlnire cu 
viști de partid — cadre cu 
munci ele răspundere 
nivelul 
orașului 
își propune să 
rolul crescînd al 
rei generații în 
obținerii unor 

la 
municipiului și 
— acțiune care 

reliefeze 
tine- 

vederea
succese

In pagina a 3-a

Nou în mineritul Văii Jiului

EFICIENTĂ

*

deosebite în muncă, pen- ' 
tru creșterea producției ) 
de cărbune. Vor fi puse, 
de asemenea, în lumină 
sarcinile privind pregă
tirea tinerei generații 
pentru muncă și viață, 
pentru formarea întregu
lui tineret în spiritul e- 
ticii și echității socia
liste.

• Incepînd cu ora 18,
în Parcul tineretului din 
oraș, fanfara minerilor 
din Vulcan va susține ; 
tradiționalul concert din ț 
cadrul „Nedeii“. Vor 1 
prezentate lucrări 
cnbația românească și u- 
niversală. Se ; 
astfel una din valoroase
le tradiții culturale ale 
minerilor Văii Jiului ■ 
concertele de fanfară în ț 
aer liber pentru marele 1 
public. *

• Pe bazele 
continuă 
fotbal 
șura te 
adei".

“I 
__,. i 
păstrează ț

d

din

sportive I 
întrecerile de ț 

și _ handbal desfă-« 
sub egida „Daci- I

alexandrescu țH.
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace a
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, chemarea F. D. U. S.

Călăuziți■
Și noi, minerii din bri

gada pe care o conduc la 
sectorul IV al minei Petri- 
la, ne exprimăm totala a- 
deziune față de noua ini
țiativă do pace a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu. Sintem pe de
plin conștienți că pentru 
ocrotirea vieții noastre și 
apărarea păcii trebuie in
tensificate eforturile tutu
ror statelor, alo tuturor 
popoarelor, mari sau mici, 
care să fie îndreptate spre 
adoptarea unor măsuri con
crete de destindere în cli

Copiii noștri, copiii lumii să crească feriți 
de ororile războiului!

Poate nici unde nu răz
bate mai fierbinte și mai 
ardentă dorința de pace a 
omului, de liniște și cer 
senin ca acolo unde feresc 
și zburdă plini de viață 
florile omenirii — copii. 
Noi; educatoarele care zi 
de zi îngrijim aceste gin
gașe vlăstare ale patriei, 
ale iviitorului țării ne dăm 
odată mai mult seama de 
ce în lume trebuie să tri
umfe rațiunea, pacea între 
popoare. Iubim pacea și 
vrerii să trăim, să mun
cim, să creștem copiii în 
liniște. Tocmai de aceea 
noi,, femeile, încercăm mai

Dezvoltarea 
potențialului economic

' (Urmare din pag. 1)

rașului și implicării orga
nizațiilor de sindicat și 
U.TiC. în problematica e- 
ducătivă se poate spune că 
au fost obținute, de la an 
la an, rezultate tot mai
bunț. Nu este momentul
să facem uri bilanț eco- 
nonțic, dar este evidentă
constatarea că datorită
înaltei răspunderi munci
torești și dăruirii patrio
tice dovedite de un mare 
număi de mineri, produc
ția de cărbune a crescut 
la cele două întreprinderi 
miniere în fiecare an, de 
la începutul acestui cinci
nal. Sînt numeroase for
mațiile de lucru din orașul 
nostru care depășesc in 
mod constant sarcinile de 
plan, ca de pildă cele con
duse de minerii Constan
tin Ciobănoiu, Gavrilă 
Mesaroș, Francisc Fazakaș, 
Nicolac Andrașic, Traian 
Borșa, Ioan Bud. Mihai 
Potsch și alții. Activitatea 
lor denotă o conștiință so
cialistă înaintată, rod al 
muncii deosebit de com
plexe.' de formare a mine.’ 
rului de tip nou, posesorul 
unor teminice cunoștințe 
politice, tehnice și profe
sionale, cu o atitudine îna
intată față de muncă și 
viață. Dar, cu toate rezul
tatele bune reflectate și 
de faptul că într-un nu
măr mare de abataje și la 
lucrări miniere se obțin

de idealul progresului
matul internațional. Pen
tru aceasta este necesar 
să se treacă grabnic la în
cetarea cursei înarmări
lor și la dezarmare „pînă 
nu este prea tîrziu", după 
cum a arătat, cu clarviziu
ne, strălucitul nostru 
conducător.

Am fost și vom fi întot
deauna apărători consec
venți ai păcii, promotori ai 
dezvoltării pașnice a tu
turor popoarelor. Susți
nem aceste idealuri prin- 
tr-o activitate care nu este 
deloc ușoară. Dar o susți
nem cu toată convingerea 
și cu multă abnegație, din 

intens îngrijorarea ce ne 
apasă în acest moment de 
mare încordare internațio
nală, cînd în lume s-a a. 
cumulat un uriaș arsenal 
nuclear, capabil să dis
trugă de mai multe ori 
•planeta și viața. Iată de 
ce noi. colectivul de edu
catoare salutăm din inimă 
noua inițiativă de pace a 
României socialiste, a pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu, ne dăm adezi
unea fierbinte la Chema
rea și Apelul Frontului De
mocrației și Unității Soci, 
aliste de a se apăra și 
respecta dreptul funda

productivități și viteze de 
avansare ridicate, nu ne 
putem declara mulțumiți, 
mlrucît există multe re
surse interne nevalorifi
cate la nivelul cerințelor, 
îndeosebi prin prisma 
climatului de ordine și dis
ciplină. Este de datoria 
noastră să ne raportăm cu 
și mai multă exigență la 
sarcinile ce ne revin, ast
fel îneît să eliminăm ne
ajunsurile ce mai persistă 
în unele colective, să acți
onăm pentru promovarea 
pe mai departe a atitudi
nii înaintate față de mun
că, și a răspunderii față 
de plan — iar pe fondul 
acestor trăsături de bază 
ale colectivelor noastre 
muncitorești să obținem 
noi creșteri economice.

Experiența acumulată 
în organizarea și desfășu
rarea acțiunilor educative 
ne-a ajutat să consolidăm 
tradiția unor manifestări 
— cum este și „Nedeia 
vulcăneană", ajunsă în a- 
cest an la a XlII-a ediție. 
Tot experiența cadrelor din 
activul de propagandă stă 
la baza preocupărilor pen
tru creșterea conținutului 
și eficienței învățămîntu- 
lui politico-ideologic în or
ganizațiile de partid, sin
dicat, U.T.C. și O.D.U.S.. 
pentru îmbunătățirea ce
lorlalte forme și modalități 
prin care acționăm în ve
derea formării și dezvoltă
rii conștiinței socialiste. 

dorința de a asigura bu
năstarea noastră, progre
sul general al societății. 
Producția extrasă peste 
prevederi de la începutul 
acestui an este o dovadă 
elocventă că sîntem călău
ziți de idealul luminos al 
progresului. Ne vom stră
dui și pe mai departe să 
apărăm acest ideal, să con
tribuim tot mai mult la în
tărirea economică a patri
ei, la apărarea păcii pe 
Pămînt.

Ștefan ALBA, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Petrila

mental al popoarelor la 
viață.

Privind cu admirație o- 
chii limpezi ai copiilor, ca
re exprimă atîta sete de 
viață, de cunoaștere a
tot ce-i frumos și bun pe 
acest Pămînt. trăiesc în 
sinea mea convingerea că 
glasul rațiunii va învinge, 
că oamenii de bună cre
dință de pretutindeni, for
țele progresiste ce acțio
nează pentru salvgarda
rea păcii vor ști să o- 
prească cursa aberantă a 
înarmărilor, să înlăture 
teribila amenințare nucle
ară. Pentru copiii noștri, 
pentru copiii lumii — vom 
face totul să fie PACE!

Doina POPESCU, 
directoarea Grădiniței cu 

program prelungit nr. 3 
Petroșani

Vară. E vară, fără nici o îndoială, dacă și la 
noi, în Valea Jiului, mercurul termometrelor urcă 
la 24—25 grade. In aceste condiții, ochiul reporteru
lui se plimbă peste peisajul citadin, descoperă noi 
valențe așezărilor noastre minerești. Al doilea „8" 
al oamenilor muncii — timpul liber — este petrecut 
în fel și chip. Ne-am orientat atenția spre terasele 
și grădinile de vară ale unităților de alimentație 
publică, la care există (sau ar trebui să existe). 
Pentru început, în Petrila...

CINE ȘTIE, ȘTIE!

Adică cine știe să prac
tice un comerț civilizat, la 
înălțimea exigențelor, știe! 
La Petrila, are omul un
de să petreacă clipe fru
moase și liniștite. La „A- 
grement", intr-un cadru 
natural pitoresc, liniștit, o 
mină de oameni, conduși 
de Augustin Jugariu au 
amenajat pe platoul din 
fața cabanei o terasă în 
adevăratul sens al cuvin- 
tuliii. Fețe de mese curate, 
scaune frumos vopsite. 
Zilnic, bere și mici. Un 
colectiv de lucrători co
merciali amabili — Cons
tantin Barna, Ana Gergely, 
Maneta Maria, Ana Pădu
re! și Ionel Marian consti
tuie încă un “argument" 
pentru „Agrement". La 
cîțiva pași, pîrîul Jieț 
clipocește cu apele-i cris
taline... E de-a dreptul 
placul...

Și, tot la Petrila, unita
tea , 327 — „Căprioara",
condusa de un om cu pes
te 30 de ani vechime in

Pentru consumul populației
Bilanțul pe luna mai al desfacerilor de 

produse agroalimentare către populație, 
realizate de C.P.V.I.L.F. Petroșani, cu
prinde date ce reflectă grija pentru c bu
nă aprovizionare. Numai pînă în 28 mai 
au fost desfăcute prin unitățile comerciale 
de profil 140 tone castraveți de seră, 100 
tone ceapă verde, 30 tone salată verde, 20 
tone verdețuri (pătrunjel, leuștean etc), 
60 000 legături ridichi de lună, 10 000 le
gături gulioare, 5 tone fasole verde de 
seră, 5 tone varză proaspătă timpurie, 
500 tone cartofi, 120 tone mere, 320 000 
ouă, precum și 110 tone băuturi răcori
toare.

Ce produse de sezon vor intra pe re
țeaua de desfacere a legumelor și fructe
lor la început de vară ? De la conduce

rea C.P.V.I.L.F. aflăm că în perspectivă 
se vor aproviziona corespunzător unități
le de desfacere cu o largă gamă de legu
me și fructe de sezon, în baza contracte
lor încheiate cu furnizorii din județele 
Dolj, Teleorman, 'Arad. In luna iunie, u- 
nitățile C.P.V.I.L.F. Petroșani vor primi 
de la furnizori și vor desface către popu
lație căpșuni, cireșe, vișine, piersici tim
purii de vară, tomate de seră și solarii, 
cartofi și varză timpurii și alte aseme
nea produse.

Două cifre sînt semnificative pentru vo
lumul mare și diversificat de produse 
desfăcut către populație: pe luna mai pla
nul de desfacere al C.P.V.I.L.F. Petro
șani a fost depășit cu 1 milion lei iar 
cumulat de la începutul anului cu 3.5 mi
lioane lei. (I.B.)

Primii pași pe calea 
redresării

(Urmare din pag. I)

Codul Muncii care stipu
lează cu totul alte măsuri. 
Incepînd din luna aprilie 
conducerile sectorului și a 
minei au trecut la acțiuni 
ferme împotriva celor cer
tați cu disciplina.

Toate aceste cauze au 
dus la pierderi însemnate 
de cai bune, iar conduce
rea sectorului a trecut la 
măsuri ferme și hotărîte 
pantru creșterea producți
ei de cărbune la nivelul 
sarcin.ior de plan reeșalo- 
nate și recuperarea res
tanțelor Au fost organiza
te cele două brigăzi din 
abatajele frontale ale sec
torului, acestea fiind com
pletate cu mineri și ajutori 
mineri care au absolvit de 

Sezonul estival, in unitățile 
de alimentație publică 

Una caldă, una rece, la 
grădinile de vară

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzi
comerț, Nicolae Alexa, Jo
vial, spiritual și serviabil, 
cu mult tact și bun simț, 
poate fi un exemplu. Me
se cu umbrele, servire la 
masa, buijă aproviziona
re, chiar dacă ea e făcuta, 
apioape m exclusivitate, de 
șel'ul unității. Cîțiva ar
buști tuia întregesc atmos
fera plăcuța a terasei. De 
fapt, o cifră pote fi sein
ii ilicati vă. Pe terasa de la 
berăria „Căprioara" se 
desfac zilnic mărfuri de 
20—30 000 lei. Este rodul 
activității ■comerciale ci
vilizate desfășurată de lu
crători ca Maria Boghian, 
Iuliana Pirvu, Micloș Fran- 

curînd cursurile școlii de 
calificare. De asemenea, 
s-au creat condiții unui nu
măr de 15 încadrați în 
muncă pentru a urma 
cursurile acestei școli. Cele 
trei brigăzi de pregătiri 
lucrează, în avans, la con
turarea a două panouri 
pentru corelarea intrări
lor și ieșirilor din funcțiu
ne a capacităților de pro
ducție. Toate aceste măsuri, 
precum și dispariția faliei 
din abatajul amintit vor 
duce la depășirea momen
telor grele cu care se 
confruntă acest colectiv și 
tncep’nd din luna iunie, 
așa cum sublinia șefu. sec
torului. sarcinile de plan 
vor fi realizate ritmic pî
nă la sfirșitul anului.

cisc și colegii lor de la 
„Căprioara".

Deci, două unități care 
își respectă statutul, cau
tă să ofere oamenilor con
diții civilizate, plăcute de 
servire. Asta ține de pre
ocupare. Și de știință. Ci
ne știe comerț, știe!

PACAT DE I IRMA ! 
ȘI DE CATEGORIE!

Trebuie neapărat ca la 
unitățile comerciale de ca
tegorie „mare" să mergem 
cu pretenții mici? Se pare 
că da, cel puțin așa ne-am 
convins la restaurantul 
„Transilvania" din Petri
la, unitate de categoria I ! 
De terasă, nici vorbă! In 
lața intrării principale, 
două mese șubrede, înă
untru (tot la intrare) o 
vitrină goală-goluță! Lin
gă grătarul unde ar trebui 
să fie mese (bineînțeles, cu 
fețe de mese, naproane, 
pahare...) așezați pe niște 
mese de lemn, cîțiva con

Per pedes
Ieri ne-a vi

zitat în redacție Con
stantin Costea, electrician, 
component al secției spor
tive „Victoria" din Te
cuci. El face „Turul Ro
mâniei", mergînd pe ios. 
A plecat din Tecuci în 
17 mai, a trecut prin 
București, Pitești, Craio
va, Drobeta-Turnu Seve
rin, continuîndu-și -lru_ 
mul prin Petroșani, spre 
Deva. Fost ciclist, par
ticipant la „Turul Româ
niei" în anii 1979 și ;983, 
ne-a spus că va ajunge 
acasă în această jună, 

'deci înainte de durata 
stabilită( de 3 luni), lată, 
așadar, un om cai c nu 
călătorește nici cu tr nul, 
nici cu autobuzul... • TS.)

sumatori beau berc. • în- 
tau, se sprijineau d'c zi
duri... Absolut neei vilizai! 
Este găsit șeful de unita
te Mircea Drăghia. Discu
ția despre terasă, grădină 
de vară sau așa ceva, de
vine agasantă; „Nu exista! 
Au început (nu prea se 
vede!) lucrări. In 15 apri
lie. Au fost aduse materi
ale, s-au făcut măsurători. 
Dar nu vine nimeni să 
monteze scheletul meta
lic, gardul... Mese sînt în 
magazie”. Oare pe ine 
așteaptă tinărul șei de
unitate? Așteaptă să vi
nă directorul întreprinde
rii să-i amenajeze grădina 
de vară? Păi atunci -de ce 
e pus acoL. șef de unitate? 
Ni se confesează că nu are 
decît 3 ospătari, în loc de 
7. Păi cine să ceară per
sonal ? La „Transilvania" 
sînt mai mulți muzicanți 
în orchestră, decît ospă
tari. Revenind la grădina 
de vară, în ritmul în are 
se „lucrează" (adică deloc) 
va fi gata... Păcat de fir
mă! Și de categorie!

Considerăm că pentru 
îndreptarea stării de lu
cruri de la „Transilvania" 
este necesară o acțiune co
mună a Consiliului popu
lar orășenesc Petrila, 
I.C.S.A.-A.P. Petroșani și 
a Direcției comerciale mu
nicipale;

Mircea BUJOR! SCU

I
I
I
I
1
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LA TEATRUL DE STAT 
„Valea Jiului" se află 
în fază avansată de repe
tiții piesa „Act venețian", 
aparținînd dramaturgului 
Camil Petrescu. Specta
colul este regizat de Mar
cel Șoma. (Al.H.)

UNSPREZECE MII. 
primăvara acestui an,
Valea Jiului au fost plan
tați 11 000 de trandafiri. 
Ei au fost „transplantați"

In 
in

din cele 4 sere ale J.G.C.L. 
si dau semne că „se simt" 
foarte bine in parcuri și 
zone verzi „așteptind" 
sa-și deslacă corolele.

CINEMATECA. Pe e- 
cranul cinematografului 
„7 Noiembrie" din Petro
șani poate fi vizionată 
astăzi proiecția filmu
lui de cinematecă „Pun
tea", de producție spani
olă. (I.B.)

PIESA DE 
SAU DE... 
In holul de
blocului A5 scara I stra
da Parîngului — Lupeni

INVENTAR 
MUZEU ? 

la parterul

„DE LA COPII, PENTRU COPII". Diptr-o 
lăudabilă inițiativă a Consiliului municipal al pio
nierilor, la Policlinica pentru copii din Petroșani a 
fost deschisă o expoziție permanentă cuprinzmd a- 
cuarele realizate de cei mici. Intitulată sugestiv „De 
la copii, pentru copii", expoziția a fost primită cu 
satisfacție de vizitatori, în rîndul acestora situindu-se 
și cadrele medico-sahitare care apreciază atit stră
dania și talentul micilor 
zitatea inițiativei. (I.M.)

desenatori cit și genero-
»

zace de peste un an un 
stator de motor provenit 
de la ascensorul scării. 
Gurile rele spun că pie
sa, inițial de inventar, a 
devenit acum de... muzeu.

NOU. O lucrare 
maximă importanță 
desfășoară în aceste 
la Lupeni. Incepînd 
centuri vechi al orașului,
lîngă Policlinică, a în-

de 
se 

zile 
din

Cepul montarea prime
lor panouri pentru noua 
cale ferată (linia S.F.R.), 
paralel cu linia industri
ală a Uzinei de prepara
re Lupeni. (A.T.)

DEZBATERE. Astăzi la 
ora 17, în sala artelor a 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani are 
loc o dezbatere cu tema 
„Dansul tematic — lormă 
complexă de expresie ar
tistică". Dezbaterea are 
loc în cadrul ciclului de 
acțiuni metodice organi
zate sub genericul „Stu- 

■ dioului. artistului ama-

tor", acțiune destinată 
creșteri; calitative a a- 
cestui act artistic. In fi
nal vor fi prezentate cî- 
teva concluzii asupra 
valorii artistice a forma
țiilor de acest gen care 
au participat la Festiva
lul național „Cîntarea 
României". (G.B.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe SPINU
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NOU I PREOCUPĂRI - REALIZAȘI
ÎN MINERITUL ™ -

văii jiului | EFICIENȚA\

O sarcină primordială

Valorificarea deplină a potențialului creator
Sarcinile mereu crescânde ce revin minerilor 

Văii Jiului in acțiunea cu un profund caracter pa
triotic de a asigura industriei românești in plină 
dezvoltare cărbunele energetic și mai ales cărbu
nele pentru cocs, ridică în fața specialiștilor din 
domeniul mineritului o vastă problematică pentru 
rezolvarea căreia se depun eforturi stăruitoare. Cîte
va dintre preocupările care stau în fața specialiști
lor din Valea Jiului ne-au fost prezentate, în cadrul 
unui interviu de ing. Ioan Vasilescu, șeful serviciu
lui dezvoltare, tehnologii noi din cadrul Combina-lui dezvoltare, tehnologii 
tului minier Valea Jiului.

specifice de zăcămint. 
Or pentru a le reintro
duce în circuitul produc
tiv, pentru a le adapta 
la condițiile amintite și 
a le folosi în mod efi
cient s-a trecut la crea
rea unui colectiv de spe
cialiști din diverse do
menii de activitate care 
aro sarcina de a rezolva 
aceste probleme.

— Colectivele noastre 
miniere sînt puternic și 
ferm angajate în trans
punerea în viață a in
dicațiilor și orientărilor 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite și 
aprobate la Consfătui
rea de lucru de la C.C. 
al P.C.R., în ședințele Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.G. al P.C.R. Dar 
pentru a asigura succesul 
tuturor acțiunilor între
prinse de colectivele în
treprinderilor miniere 
trebuie o mai bună și 
mai deplină valorificare 
a potențialului creator de 
care dispune Valea Jiu
lui prin angrenarea unui 
număr cit mai mare de 
specialiști, cadre tehnico 
și muncitorești, cu o 
bogată experiență, pen
tru rezolvarea rapidă și

eficientă a problemelor 
cu care se confruntă ac
tivitatea productivă, pen
tru elaborarea a noi teh
nologii de lucru.

— Tovarășe inginer, 
o problemă cu care se 
confruntă mineritul 
Văii Jiului constă 
marea disproporție 
tre utilajele aflate 
funcțiune și cele
nu produc. Cum acțio
nați pentru reducerea 
decalajului la o propor
ție rezonabilă?

in 
din- 

in 
care

— Pentru multe dintre 
utilajele care nu sînt în 
funcțiune, sau au func
ționat o perioadă scurtă 
de timp sînt și motive o- 
biective.
asupra lor, pentru că 
general sînt 
cum ar fi de 
neadaptarea lor
tă la condițiile

Nu voi insista
In 

cunoscute,
exemplu 

perfec- 
noastre

— Vă rugăm să pre
zentați, pe scurt, cîteva 
din realizările obținute.

— S-au intensificat cer
cetările și experimentă
rile pentru o nouă meto
dă de exploatare, folosi
tă pentru prima dată la 
noi și anume 
exploatare cu 
re la stratul 
este vorba de 
de tehnolgii i 
vor folosi și complexele 
mecanizate 
CMA-5H și care in final 
vor conduce la obținerea 
unor productivități de 
peste 30 tone pe post.

S-a rezolvat problema 
tăierii cărbunelui în a- 
batajele cu front scurt 
de pe stratul 3 de la mi
na Vulcan. Practic a fost

adaptată sau mai exact 
redistribuite părțile com
ponente 
CA 2 — 
bină de abataj 1 
tățită — CAFS1.

De asemenea, a fost 
elaborată o lucrare pri
vind dotarea brigăzilor 
cu scule, materiale și u- 
tilaje în funcție 
cificul lucrărilor 
re executate 
ile de lucru 
ran, ceea ce 
o mai bună 
activității 
de lucru.

ale combinei 
rezultînd o com- 

îmbunâ-

de spe- 
minie- 

form iți- 
subte-

* de
din
asigură, și 

organizare a 
la fronturile

— Sînt 
confirmă 
cestui colectiv...

realizări care 
necesitatea a-

metoda de 
submina- 

Practic 
îmbinare 
care se

3.
• o
în

de tipul

I __

dăuga un aspect 
important — 
își desfășoară 
nemijlocit în 
a v 1 n d
I.P.S.R.U.E.E.M.

La care aș mai a- 
foarte 

colectivul 
activitatea 
producție, 

sediul la 
Petro

șani, unde are asigurate 
condițiile necesare ceru
te de experimentări și 
trecerii rapide la produc
ția de serie.

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

Specialiștii vă propun
Sistem de transfer al cărbunelui 

de pe un flux de transport discontinuu

Pagină realizată la

cererea C.M.V.J.

pe flux continuu
Un colectiv de specia

liști format din inginerii 
Virgil Cimpu, Virgil Cos- 
tinaș și Lucian Onofrei 
propune o simplificare a 
transferului cărbunelui din 
vagonete pe fluxurile de 
benzi. Soluția implică a- 
menajarea unei rampe de 
descărcare și efectuarea 
unor modificări simple la 
vagonetele folosite în mod 
curent la unitățile minie
re din Valea Jiului. Ram
pa de descărcare constă in 
amenajarea unei, zone de 
galerie din apropierea flu
xului de benzi astfel incit să 
asigure o înclinare trans
versală a vagonetelor cu 
20—25 de grade față de 
vatra galeriei. Raialei cu 
calea ferată, ne vatra ga
leriei se montează, un 
transportor cu raclete care 
asigură preluarea cărbu
nelui descărcat din vago
nete si îl încarcă pe trans
portorul cu bandă. Vago
netele vor fi modificate 
în sensul că jae una din la
turi se execută o decupa
re a peretelui pe toată 
lungimea care se va închi
de cu un oblon prins în 
balamale și menținut în
chis cu ajutorul a două 
zăvoare montate frontal.
Fundul vagonetului se în

chide cu o placă metalicii 
montata înclinat astfel in
cit cu înclinare^ rampei să 
însumeze un unghi de 45 
de -grade, respectiv, să 
asigure golirea vagonetu
lui.

Avantajele oferite de fo
losirea acestui sistem de 
transfer al cărbunelui:

— elimină volumul de 
lucrări miniere necesare 
pentru realizarea circuite
lor de culbutare

— se reduc cheltuielile 
aferente dotării și între
ținerii circuitelor de cul
butare cu 70—80 la sută 
prin eliminarea instalați
ei de culbutare, impingă- 
toare, lanț compensator și 
frinc

— personalul de execu
ție și întreținere se reduce 
cu 50—60 la .sută

— asigură condiții pen
tru realizarea automati
zării lucrărilor de descăr
care a vagonetelor din 
punctele de transfer al 
cărbunelui pe fluxul de 
benzi

— volumul de lucrări 
de întreținere și reparații 
se simplică în mod sub
stanțial

— crește randamentul

de descărcare a vagonete
lor

— lucrările de descărca
re se realizează in convoi, 
fiind eliminate operațiile 
de decuplare și cuplare a 
vagonetelor, operație >n 
general periculoasă

— vagonetele folosite la 
acest sistem nu își schim
bă caracteristicile funcți
onale puțind fi folosite în 
continuare in activitățile 
de transport din subteran

— realizarea practică 
necesită cheltuieli reduse 
neavînd nevoie de dotări
deosebite, ci doar modifi
cări simple la vagonetele 
folosite curent la trans
portul cărbunelui și steri
lului. x

La mina Aninoasa se 
aplica o nouă tehnologie 
de exploatare care oferă 
numeroase avantaje. Fă
ră a intra în amănunte 
tehnice (doritorii le pot 
afla direct de la mina 
Aninoasa) <— amintim 
doar că în același timp 
cu exploatarea — este 
vorba de abataje cu 
front scurt — se execută 
un nou preabataj — vă 
prezentăm cîteva din a.

Pentru creșterea 
gradului de cunoaștere 

a zăcămîntului
Valorificarea superi

oară și integrală a zăcă
mintelor de cărbune im
pune un grad ridicat de 
cunoaștere a condițiilor 
geotectonice și, în pri
mul rînd, identificarea și 
conturarea viitoarelor 
perimetre miniere. Pen
tru a ne îndeplini în 
totalitate această sarci
nă, Combinatul minier 
Valea Jiului a achizițio
nat și pus în funcțiune 
cu rezultate deosebite o 
instalație de foraj produ
să în țară, la Giurgiu, o 
instalație de foraj seismic 
și de cercetare, cu pute
re de ridicare la cîrlig 
de 2,5 tone — FSC 2,5. 
Cîteva dintre caracteris
ticile tehnice ale acestei 
instalații care o fac deo
sebit de utilă pentru cer
cetarea zăcămîntului mai 
ales în zonele unde sînt 
sau vor fi amplasate mi- 
crocariere. Adîncirea de 
foraj este ' cuprinsă între 
120 m (cînd folosește tu
bul carotier) și 140 m 
(cînd avansează cu șnec). 
Poate folosi prăjini cu 
diametrul de pînă la 100 
mm prin adaptarea unei 
simple deducții la capul 
carotier. Vitezele de 
avansare sînt mari, iar 
recuperarea bună și 
chiar foarte bună, ajun- 
gînd la peste 75 la sută. 
Este folosită pentru fora
rea găurilor verticale și 
poate funcționa atît cu

circulație de noroi (cînd 
folosește tubul carotier) 
cit și uscat (cînd funcțio
nează cu șnec).

Instalația fiind ampla
sată pe un șasiu DAC de 
665 G — 6x6. acționat de 
un motor Diesel de 215 
CP dispune de autono
mie, fiind il.șor de depla
sat de Ia un punct de 
forare Ia altul. Alte a- 
vantaje: poate fi pusă în 
locație pe orice teren, o- 
ricît de accidentat si 
este manevrată de o e- 
chipă formată din cel 
mult 3 oameni — un con
ducător auto și doi son
dori.

Rezultatele obținute 
cu această instalație atît 
la cariera Lupeni — Sud 
cît și la Cimpa ne dau 
posibilitatea să o apre
ciem ca o instalație deo
sebit de utilă pentru cer
cetările noastre geologi
ce, mai ales că scad 
simțitor și cheltuielile pe 
metru liniar forat și re
cuperat. La toate aces
tea trebuie să mai adău
găm și un alt aspect im
portant — instalația fi - 
ind produsă în țară se 
reduce efortul valutar 
pentru procurarea altora 
similare din import.

Ing. geolog 
Mircea NICOLAE, 

C.M.V.J.

Necesitatea creșterii continue a cantității de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic din Valea Jiului impune o înodenizare pe măsură a utilajelor și ins
talațiilor miniere.

Un colectiv care este mereu preocupat de aceste cerințe, este cel de la 
I.U.M. Petroșani. In imagine, aspect din activitatea secției de „montaj comple
xe mecanizate". Foto: Al. TATAR

I.M. ANINOASA

Avantajele unei noi tehnologii-
vantajele acestei meto
de: creșterea substanți
ală a productivității mun
cii, rapiditate în punerea 
în funcțiune a noilor ca. 
pacități, . economisirea 
materialelor, reducerea 
lucrărilor în steril cu 
5Cf—60 la sută la coperiș,

atunci cînd lentila se 
pregătește încă din faza 
inițială pentru aplicarea 
acestei metode de ex
ploatare.

Un aspect pe care do
rim să-l evidențiem îl 
constituie faptul că pre- 
abatăjtil se execută din

armături de tip TH cu 
secțiune dreptunghiulară. 
Eficiența acestei meto
de devenită prin rezulta
tele obținute la mina A- 
ninoasa în urma aplicării 
ei — productivitatea creș. 
te cu 1400 kg pe post, o 
recomandă cu prisosin
ță pentru extindere și la 
alte întreprinderi mini
ere, în alte cîmpuri care 
au condiții similare co
lor de la Aninoasa.
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Vizita de stat in țara noastră, a 
președintelui Republicii Finlanda 

Mauno Koivisto

menrțenlo
FILME

tineretu-

(Urmare din pag. D

ședințele Nicolae 
Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Erau prezenți membri 
ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, generali, 
alte persoane oficiale.

Președintele N i c o 1 a e

Sosirea în Capitală
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu au salutat cu 
deosebită căldură; la co- 
borîrea din avion, pe pre
ședintele Mauno Koivisto 
și doamna Tellervo 
Koivisto.

O gardă militară a pre
zentat onorul. S-au intonat 
imnurile de stat ale celor

două țări. In semn de sa
lut, au fost trase 21 de 
salve de artilerie. Cei doi 
șefi de stat au trecut în 
revistă garda de onoare.

Un grup de copii au o- 
ferit buchete de flori.

Președintele Nicolaa 
Ceaușeseu și președintele 
Mauno Koivisto s-au în

dreptat, într-o mașină, es
cortată de motocicliști, spre 
reședința rezervată înal- 
ților oaspeți.

La reședință, cei doi 
șefi de stat, tovarășa 

i Elena Ceaușeseu și doam
na Tellervo Koivisto s-au 
întreținut într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

colaborării în-

convorbirilor 
Nicolae 

președintele

ajuns
i a 1, 

tre- 
toate

țelegerii și 
tre națiuni.

In cadrul 
președintele 
Ceaușeseu și
Mauno Koivisto au proce
dat de asemenea, la schimb 
fie păreri cu privire la si
tuația actuală internațio
nală. evidențiindu-se exis
tența unor puncte de ve
dere identice sau foarte 
apropiate în principalele 
probleme abordate. A fost 
exprimată îngrijorarea fa
ță de evoluția evenimen
telor internaționale, fată 
fie încordarea deosebit de 
gravă la care s-a 
pe plan m o n d 
aprcciindu-se că 
buie să se depună
eforturile pentru a se pu
ne capăt cursei înarmări
lor pentru trecerea la dez- 

’ armare, în primul rînd, la 
dezarmarea nucleară, pen
tru afirmarea unei politici 
fie destindere, colaborare 
și pace pe continentul nos- 

; tru și în întreaga lume.
In acest cadru s-a sub- 

' liniat necesitatea de a se 
. face totul pentru ca nego- 
1 cierile sovieto-americane 
de la Geneva să ducă la 
realizarea unor acorduri 
care să asigure înlăturarea 
rachetelor existente, a tu
turor armelor nucleare din

Europa și din lume, la o- 
prirea militarizării cos
mosului.

A fost evidențiată, tot
odată, importanța intensi
ficării acțiunilor în cadrul 
diferitelor organisme și 
reuniuni internaționale, 
îndeosebi la Conferința 
pentru dezarmare de la 
Geneva, la Conferința pen
tru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezar
mare de la Stockholm, la 
negocierile de la Viena 
privind reducerea forțelor 
armate și măsuri adiacente 
în Europa Centrală, care 
pot aduce o contribuție de 
seamă la cauza 
și păcii.

Președinții N 
Ceaușeseu și 
Koivisto au subliniat 
seninătatea deosebită 
care o are crearea de zone 
denuclearizate în Balcani, 
în nordul Europei, în alte 
părți ale continentului nos
tru și în alte regiuni ale 
lumii.

A fost reliefată necesita
tea eliminării forței și 
amenințării cu forța din 
viața internațională, rezol
vării tuturor conflictelor 
și problemelor litigioase 
dintre state numai pe ca
le pașnică, prin tratative, 
a soluționării pe cale po
litică a problemelor com
plexe din Orientul Mijlociu, 
a tuturor conflictelor și

convorbirilor 
Nicolae

dezarmării

i c o 1 a e 
Mauno 

în- 
pe

stărilor do încordare din 
Asia, ATrica și America 
Latină, In interesul popoa
relor, ai păcii și înțelege
rii între națiuni.

In cadrul 
președintele
Ceaușeseu a arătat, că, ți- 
nînd seama de gravitatea 
situației economice mon
diale, îndeosebi de situația 
țărilor în curs de dezvol
tare, trebuie să se procede
ze la o abordare nouă, 
realistă, a tuturor acestor 
probleme — inclusiv a 
datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare 
— pentru realizarea unei 
noi ordini economice inter
naționale, bazate pe rela
ții de deplină egalitate și 
echitate.

S-a relevat rolul impor
tant ce revine Organizației 
Națiunilor Unite, altor or
ganisme internaționale, în 
soluționarea democratică 
a tuturor problemelor de 
care depind asigurarea

Dineu
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, și 
tovarășa Elena Ceaușeseu, 
au oferit, miercuri, un di
neu oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Fin
landa, Mauno Koivisto 
și a doamnei Tellervo

- 7 No-
Unirea: 

Parîngul: 
extrate-

Prințesa

PETROȘANI 
iembrie: Horea; 
Goya I—II;
Jandarmul și 
reștrii.

PETRILA:
Păun.

LONEA: Undeva, cînd- 
va.

VULCAN — Luceafă
rul: Pe urmele șoimului.

LUPENI — Cultural : 
Raliul.

URIC ANI: Iubire 
tru iubire.

N.R. Eventualele 
dificări survenite în 
gramarea filmelor 
țin 
matografice județene.

pen

mo- 
pro- 

apar- 
Intreprinderii cine-

21,00 Studioul 
lui i

■— Generația 
Nicolae i

— tinerețe 
ționară.

22,15 Telejurnal.
22,30 închiderea , pro

gramului?

Epocii
Ceaușeseu

: revolu-

RADIO

6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 
Răspundem ascultători
lor. 10,00 Buletin de știri. 
10,30 Armonii corale. 11,00 
Buletin de știri. 
Sîntem copiii 
12,00 Buletin 
13,00 De la 1 
Club univers
Buletin de știri. 16,25
Gazeta economică. 16,55 
Sfatul medicului. 17,00
Buletin de știri. 17,05 Po
litica noastră. 17,35 
apăr și te cînt, j 
mea. 18,00 Orele 
Radiojurnal, 
tr-o oră —
(ora 22,00). 23,00 Bijuterii 
muzicale. 23,55 24,00
Buletin de știri.

11,05
Soarelui, 
de știri, 

la 3. 15,00 
XX. 16,00

«
păcii, progresul și bunăs
tarea popoarelor lumii în
tregi.

In cursul convorbirilor 
oficiale a fost reafirmată 
hotărîrea României și Fin
landei de a întări conlu
crarea lor pe arena mon
dială, pentru a-și aduce o 
contribuție activă Ia so
luționarea marilor pro
bleme ale contemporanei
tății, la afirmarea politicii 
de pace, securitate, destin
dere și colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume.

Președintele M a 
Koivisto a adresat

-ședintelui Republicii
cialiste România, Nicolae 
Ceaușeseu, invitația de a 
efectua, împreună cu to
varășa Elena Ceaușeseu, o 
vizită oficială în Finlanda. 
Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, de stimă 
și înțelegere reciprocă.

u n o 
pre- 
So-

I 
I 
I

19,00

19,45
20,00

20,45

TV
Fotbal : Finlanda
— România în pre
liminariile campio
natului mondial.
Repriza I-a, trans
misiune directă 
la Helsinki.
Telejurnal.
Fotbal i Finlanda
— România, re
priza a Il-a, 
Actualitatea în eco
nomie.

de

> Te 
patria 
serii.

O zi în- 
Radiojurnal

oficial
Koivisto, la Palatul Con
siliului de Stat.

Președintele Nicolae 
Ceaușeseu și președintele 
Mauno Koivisto au rostit 
toasturi care au fost urmă
rite cu interes și sublinia
te cu aplauze.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.
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PREZENȚE ROMÂNEȘTI pe scurt »» pe scurt
PARIS 5 (Agerpres). Sub 

auspiciile 'Asociației cul
turale și de prietenie fran- 
co-română „Ion Creangă" 
de la Rouen, a avut loc o 
manifestare dedicată țării 
noastre.

Poeți și actori francezi 
au recitat versuri din crea
țiile poeților români dedi
cate luptei poporului nos
tru pentru independență, 
pace și libertate.

Participanții la mani
festare au scos în evidență 
politica de pace și priete
nie între popoare promo
vată de România pe toate 
meridianele globului.

☆
BUENOS, AIRES 5 (A-

gerpres). In localitatea ar- 
gentiniană Azul au fost 
inaugurate o expoziție do
cumentară de fotografii și 
o expoziție de grafică con
temporană românească. 
Cu acest prilej au fost pre
zentate expuneri privind 
principalele realizări ale 
poporului nostru în anii so
cialismului, succesele ob
ținute în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Româ
niei.

☆
STOCKHOLM 5 (Ager

pres). La Stockholm a a-

vut loc deschiderea expo
ziției documentare de fo
tografii „Contribuția Româ
niei la înfrîngerea fascis
mului". Găzduită de Bi
blioteca centrală a capita
lei suedeze, expoziția ilus
trează eroismul ostașilor 
români în lupta cu arma
tele fasciste, contribuția 
lor la eliberarea Ceho
slovaciei, Ungariei și a 
unei părți din Austria, 
la înfrîngerea Germaniei 
hitleriste.

REPREZENTANȚII a 
patru state europene neu
tre —• Austria, Elveția, 
Finlanda și Suedia — se 
vor reuni la 11 iunie, la 
Viena, pentru a examina 
aspecte ale situației inter
naționale și probleme de 
interes comun.

PESTE 500 000 de oa
meni ai muncii din Spa
nia au participat la de
monstrații organizate în a- 
proximativ 50 de localități, 
în semn de protest față 
de actuala politică de se
curitate socială, informea
ză agențiile IPS și Taniug.

Astăzi, partida de fotbal dintre echipele 
României și Finlandei

HELSINKI 5 (Agerpres). Joi, pe stadionul olim
pic din Helsinki, se va disputa meciul dintre echi
pele României și Finlandei, contînd pentru prelimi
nariile campionatului mondial de fotbal (grupa a 3-a 
europeană).

Din lotul României fac parte, printre alții, Lung, 
Iorgulescu, Ștefănescu, Rodnic, Ungureanu, Irimescu, 
Boloni, Klein, Hagi, Coraș, Lăcătuș și Cămătaru.

Printre componenții selecționatei Finlandei se 
numără Huttunen, Lahtinen, Ocalairien, Nieminen, 
Houtsenen, Turunen, Lipponen, Rautiainen și Ranta- 
nen.

Meciul va începe la ora 19,00 și va fi condus de 
arbitrul belgian Marcel van Langenhove.

PORTUL CU CEL MAI 
MARE TRAFIC din lume 
este în prezent Singapore, 
care a luat locul Rotter- 
damului. După cum s-a 
anunțat la Singapore, în 
acest port au ancorat a- 
nul trecut nave cu o capa
citate totală de 527 milioa
ne tone, cu 100 milioane 
tone mai mult decît la 
Rotterdam. Pe locul al 
treilea s-a situat portul 
japonez Yokohama, pozi
ția a patra fiind ocupată 
de New York.

PREȘEDINTELE Con
siliului de Miniștri al Ita
liei, Bettino Craxi, și se
cretarul de stat al Vatica
nului, Agostino Casareli, 
au schimbat documentele 
de ratificare a noului a- 
cord ce stabilește relațiile 
dintre Republica Italiană 
și Cetatea Vaticanului, 
semnat la 18 februarie 1984.

NICARAGUA a protes
tat oficial împotriva vio
lării spațiului ei aerian 
de către trei elicoptere
provenind din Honduras, 
care au atacat postul de 
observație al armatei
populare sandiniste situat' 
lîngă Jalapa, în provincia 
Nueva Segovia, din regiu
nea de nord a țării.

ÎNTREPRINDEREA minieră 
VALEA DE BRAZI

cu sediul în orașul Uricani,
strada Trandafirilor nr. 6

încadrează direct 
sau prin transfer 

muncitori calificați în următoarele meserii :

— mineri specializați in lucrări de să
pări de puțuri

— electricieni de mină categ. 3—4 de 
încadrare

— strungari, frezori categ. 4—5 de în
cadrare

— tinichigii categ. 4—5 de încadrare, 

încadrarea și retribuirea se fac în baza
prevederilor Legii nr. 57/1974.

Se pot prezenta și pensionarii limită de 
vîrstă.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 (30 000 

km). Telefon 41621, interi
or 171 sau 42324. (3809)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mititi
că Mihai, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3805)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Aboumi 
Lehdoye Alain, eliberat 
de Institutul de mine Pe
troșani. II declar nul. (3807)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ivașcu 
Florentin, eliberată de

A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (3805)

PIERDUT carnet stu
dent • pe numele Isuf 
Gheorghe, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
II declar nul. (3810)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Irimiâ 
Doru, eliberată de I.M. 
Paro.șeni. O declar nulă. 
(3813)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Stanimi- 
rescu Nicolae, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3814)

ANUNȚ DE FAMILIE
■ 1 »""■ 11,1 1 ■■ lr '“V" . ........... 1 '

SORA Reli Sink, frații Silviu și Ștefan Obve- 
ger, anunță împlinirea unui an de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna scumpa noastră soră

CUC HERMINA (Minuca)
Amintirea ei Va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (3791)
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