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ȚÂRIL Cflf MAI MULT CĂRBUNE!

Măsura competenței și 
măiestriei profesionale

Reeșalonarea planului 
pentru trimestrele II, III 
și IV, conform hotărîrii 
conducerii de partid, cons
tituie pentru fiecare mi
ner, pentru fiecare om al 
muncii implicat în activi
tatea de extracție a cărbu
nelui, motivația funda
mentală a intensificării 
propriului efort. Cu atît 
mai mult, cu cit creșterile 
do producție planificate, 
mai ales la cărbunele pen
tru cocs, în condițiile ce
rințelor tot mai mari ale 
industriei siderurgice de
vin problema esențială a 
întreprinderilor miniere 
producătoare.

In acest context,
tatea sectorului II de 
mina Lupeni, suscită 
interes deosebit, dacă 
vem în vedere faptul 
aici, datorită 
speciale de zăcămînt, 
blema mecanizării 
camdată nu se pune, 
cu toate condițiile 
exploatarea pe înclinare de 
30—40 
clasic, 
gistrat

mai importante creșteri la 
producția de cărbune, ceea 
ce i-a asigurat îndeplinirea 
indicatorilor planului. Și 
asta după ce în primele 
luni ale anului sectorul a-
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acti vi
la 

un 
a- 

că 
condițiilor 

pro
ci eo- 
Dar, 

grele,

vea serioase rămîneri în 
urmă față de plan. Insă, 
după cum ne convingea 
prin cifre concludente teh
nicianul Paul Victor Skver- 
ne, șeful sectorului, 
luna mai creșterile
datorat, în special, trecerii 
la exploatarea abatajelor 
cu front scurt, procedîn- 
du-se la retezarea stratu
lui, de fapt o nouă tehno
logie, impusă de condițiile

grade prin sistem 
sectorul II a in re. 
pe parcursul lunii

PRODUCȚIE 
RECORD

Joi, G iunie, minerii 
de la Livezeni au extras 
cea mai mare cantitate 
de cărbune de la înce
putul anului — 2588 to
ne, realizînd suplimen
tar sarcinilor i 
ale acestei zile 
tone de 
Rezultate 
bile au obținut 
mecanizatori din secto
rul I, plus 221 tone de 
cărbune, unde o contri
buție deosebită au a- 
vut.o brigăzile conduse 
de Gheorghe Nicoară 
și Ion Cojocaru ce ex
ploatează trei comple
xe mecanizate de tăiere 
și susținere mecaniza
tă. Sectorul IU, colectiv 
cu cele mai bune rezul
tate în această lună, a 
contribuit la acest suc
ces cu un plus de 527 
tone de cărbune, rod al 
muncii minerilor din 
brigada condusă de Du
mitru Perjii. (G.S.)

de plan 
peste 600 
cărbune, 
reniarca- 

minerii

„în 
s-au

deosebite în care se lucrea
ză".

Aplicînd noua tehnologie, 
saltul 
vizibil, 
muncii 
bil pe 
in exploatare. Astfel, 
prima felie s-a obținut 
productivitate de 3,5 
pe post, în cea de-a doua 
4,1—4,2 tone pe post, în 
cea de a treia 5—5,2 tone 
pe post, urmînd ca în ur
mătoarele felii producti. 
vitatea muncii să înregis
treze creșteri succesive 
care vor permite atingerea 
unor vîrfuri de pînă la 
8—9 tone pe post. Crește
rile înregistrate ca și cele 
scontate au fost și vor fi 
posibile ca urmare a re-

Gheorglie CHIRVASĂ

înregistrat a fost 
productivitatea 

crescînd considera- 
fiecare felie aflată 

în 
o 

tone

(Continuare în pag. a 2-a)
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° 7
încheierea vizitei de stat în 
țara noastră a președintelui 

Republicii Finlanda, 
Mauno Koivisto

încheierea convorbirilor oficiale
Pre.ședintele Republicii 

Socialiste România, tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, vineri di
mineața, la Palatul Consi
liului de Stat, cu președin
tele Republicii 
Mauno Koivisto, 
na Tellervo Koivisto.

In acest Cadru, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele M a u n o 
Koivisto și.au exprimat 
deplina satisfacțio față de 
convorbirile avute în aces
te zile la București, care 
au evidențiat, prin rezulta
tele lor, rodnicia întîlniri- 
lor româno-finlandeze la 
nivel înalt, ce s-au înscris 
de fiecare dată ca momen
te de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea 
raporturilor tradiționale de

Finlanda, 
și doam-

prietenie și co
laborare dintre România 
și Finlanda. A fost afirma
tă convingerea că vizita va 
impulsiona și mai puternic 
dezvoltarea relațiilor ro. 
mâno-finlandeze — pe plan 
politic, economic, 
științific și în alte domenii 
— in interesul 
țări și popoare, al 
destinderii, securității, 
laborării și păcii 
pa și în lume. Totodată, a 
fost reafirmată hotărîrea 
României și Finlandei de 
a conlucra tot mai activ pe 
arena 
pentru 
pentru 
legere 
între națiuni.

Președintele Mauno
Koivisto a adresat încă o 
dată vii mulțumiri pentru

tchnico-

ambelor 
cauzei 

co
in Euro-

mondială, în lupta 
dezarmare și pace, 
un climat de înțe. 

și largă colaborare

la
CU

invitația și pentru posibi
litatea de a vizita România, 
pent u ospitalitatea de ca. 
re s-a bucurat în timpul 
vizitei sale in țara noastră.

Cei doi șefi de stat au 
hotărît să continue dialo
gul româno-finlandez 
nivel înalt, apreciind
acesta a avut și are un rol 
determinant in adîncirea 
continuă a prieteniei din
tre țările .și popoarele noas. 
tre, în ridicarea la un ni
vel superior a relațiilor de 
colaborare .și cooperare ro
mâno-finlandeze.

Convorbirile s-au desfă
șurat în aceeași atmosferă 
de cordialitate, înțelegere 
și stimă reciprocă ce a ca-, 
racterizat întreaga vizită 
a președintelui Republicii 
Finlanda în țara noastră.

Ceremonia plecării
La 7 iunie s-a încheiat 

vizita de stat întreprinsă 
în țara noastră, la invita
ția președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii Fin
landa, Mauno Koivisto, îm
preună cu doamna Tellervo 
Koivisto.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-finlandez se în
scrie, prin rezultatele sale, 
ca un moment important în 
cronica relațiilor de prie-

tenie și colaborare dintre 
cele două țări, ca o contri
buție de seamă la dezvol
tarea raporturilor dintre 
României și Finlanda, în in
teresul și spre binele am
belor popoare, al politicii 
de destindere, dezarmare 
și pace, de înțelegere și co
operare între națiuni.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe 
frontispiciul salonului ofi
cial se aflau portretele 
președinților Nicolae

Ceaușescu și Mauno 
Koivisto, Încadrate de dra
pelele de stat ale celor do
uă țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Mauno Koivisto, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doam
na Tellervo Koivisto au 
sosit împreună la aeroport.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
României și Finlandei, în

(Continuare în pag. a 4-a)

Laudă omului muncii și

forestierilor, într-o continuă
ascensiune calitativă

de bază al 
ce valori-

productivitatea 
reflectă deose-

care 
pus din plin și ge. 
arnprenta pe exploa- 
forestiere din Valea 
în cei 20 de ani tru

de la istoricul Con- 
al IX-lea al partidu. 
In ultimii 15 ani din 

două decenii de mari 
înfăptuiri pe

Un indicator 
activității celor 
fică aurul verde al mun
ților 
muncii
bit de relevant profunde
le mutații calitative 
și-au 
neros 
țările 
Jiului 
cuți 
greș 
luui. 
cele
și luminoase 
pămîntul țării noastre — 
pe care cu legitimă mîil- 
drie patriotică și fierbinte 
recunoștință le numim „E- 
poca Ceaușescu" — pro
ductivitatea fizică a cres
cut la U.F.E.T. Petroșani 
de la 1 mc pc om zi la 2,5 
mc pe om zi. Două cifre

simple ce par să nu spu
nă mare lucru, la prima 
vedere. Dai- ce mari ade
văruri materializează ! A- 
dcvărul, marele adevăr că 
saltul dublării producti
vității muncii s-a făcut 
pe seama mecanizării in
tense a operațiilor tehno
logice — de la doborîrea 
copacilor in pădure, la sec
ționare, transport și pînă 
la prelucrarea în depozite. 
Fierăstraiele mecanice au 
luat locul muncii manuale 
— cu joagărul — a tăie
torului de lemne, numărul 
acestor utilaje crescînd do 
la 50 în anul 1965, la 130 
in prezent, în cea mai ma
re parte fabricate în țară.

De-a dreptul spectacu
loasă a fost dezvoltarea 
mijloacelor de transport. 
A dispărut din peisajul

Văilor Voievodu, Jieț și 
Au.șelu calea ferată îngus
tă (27 km) c.f.i., locul ei 
luindu-1 panglica drumuri
lor forestiere auto a căror 
lungime măsoară astăzi 330 
km, față de 80 km în 1965. 
Zilnic, pe aceste drumuri 
își poartă încărcătura pre
țioasă a masei lemnoase, 
spre depozite, zeci de au
tocamioane, de mare tonaj. 
S-a trecut de la mașini de 
transport de 4 tone, 
le de 14, 16 și 25 
pacitate, numărul 
relor s-a triplat 
la 91, iar cel al 
toacelor mecanice 
a crescut de la numai 2 
la 19, toate acestea permi-

la ce
tone ca- 
tractoa- 

ajungînd 
încărcă- 
(IFROM)

I. BĂLAN
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creației sale

Nedeia

PETROȘANI'M

vulcăneană

V

Astăzi și mîine sînt ul
timele manifestări ale e- 
diției a XIII-a a „Nedeii 
vulcănene". Centrul a- 
tracției s-a mutat spre 
folclor; începînd cu ora 
17, astăzi are loc ultimul 
spectacol din cadrul con-

cursului de interpretare 
a muzicii populare „Flori 
de cîntec românesc", con
curs care și-a propus și 
în acest an stimularea 
tinerilor interpreți, păs
trători ai tradițiilor fol
clorului muzical. Din 
juriu va face parte, după 
cum sin tem informați 
noscutul 
Marioara 
lături de care ne vom pu
tea întilni cu valoroși in
terpreți ai scenelor noas
tre.

Mîine, bulevardul „Vic
toriei" și baza 
ment „La Brazi 
noaste marea 
de sărbătoare 
tică parăzilor 
cîntecului popular.
baza de* agrement, pe lin
gă tirgul cooperației meș
teșugărești, de care am 

lloria DOBROGEANU

, cu- 
etnomuzicolog 
Murărescu, a-

de agre- 
.“ vor cu- 
atmosferă 
caracteris- 
porlului și 

La

(Continuare in pag. a 3-a)
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Prîmăvara Vulcanului.

O profesie, un crez : apărarea bunurilor poporului

„Comoara" din depozitul Varniței
Mereu de veghe pe „baricadele" legii, ducînd 

greul în lupta aspră cu delincvențli și alte mani
festări antisociale, lucrătorii din serviciul miliției 
municipiului Petroșani își lac azi — in pragul unui 
nou jubileu — bilanțul - activității în care profesia 
reprezintă crezul lor de viață; apărarea cuceririlor 
revoluționare, a bunurilor poporului. Acestor lu
crători. virtuților lor militante, le închinăm, omagi
al, de Ziua iniliției acest reportaj — crîmpei de bi
ruință asupra celor ce caută „comori"... nemuncite.

...In acea noapte de 
februarie, cu cor de pă
cură și văzduh pustiit de 
viscol, patrula condusă 
de plutonierul major Ion 
Florea pleca în misiunea

sa de pază. Printre o- 
biectivele ei — deloc în- 
timplătoare — era și de
pozitul Varnițu, cp im. 
portante valori materia
le, printre care și con-

tactori cu argint indus
trial (atît de rîvnit de 
către căutătorii de co
mori... nemuncite). Cind 
patrula a ajuns in strada 
Avram Iancu, din sens 
opus au apărut doi indi
vizi avînd asupra lor trei 
sacoșe pline. Un moment 
de ezitare și cu gestul lor, 
de evitare a patrulei, 
i-au părut subofițerului 
suspecte. Somați să se a-

David MANII?

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din viata scolii
• >

o „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU, perioada 
marilor realizări în Româ
nia" este tema unui con
curs gen „Cine știe, cîș_ 
tigâ" organizat în toate 
localitățile Văii Jiului. 
Mîine, la Școala genera
lă nr. 1, se desfășoară e- 
tapa orășenească, din Pe
troșani, a concursului la 
care participă echipaje 
din toate școlile.

• SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. In zilele de 3 
și 4 iunie la Iași a avut 
loc un schimb de expe
riență, organizat de Mi
nisterul Educației și 
Invățămîntului și Inspec. 
toratul școlar județean 
Iași, cu tema „Valorifica
rea elementului local în 
cadrul orelor de limba și 
literatura română. Dez
baterea noii programe de 
învățămînt și a manualu
lui pentru clasa a IX-a 
de liceu". La această ma
nifestare au participat 
inspectori de limba româ
nă din toate județele ță_

Sezonul estival în unitățile de alimentație publică

Ce ne oferă grădinile de vară 
ale orașului

' Continuăm seria anche
telor noastre prin grădini
le de vară. De data a- 
ceasta, în Petroșani, reșe
dința municipului nostru. 
Privit de departe, oricine 
este de părere că la Pe
troșani... Să vedem dacă...

ESTE, DAR NU PREA...

In primul rînd, cel mai 
reprezentativ local din 
municipiu — „Jiul" — nu 
are ce se poate chema o 
grădină de vară... „repre
zentativă". E drept, s-a 
amenajat cu eforturi pro
prii pe terasă (care este 
mare încît se poate juca 
pe ea fotbal!) un fel de 
„grădină". Sînt mese, scau
ne, fețe de mese. Mai greu 
e cu servirea. In primul 
rînd nu e vorba de servi
re, ci de... autoservire. 
Asta în condițiile în care 
prețul berii este de cate
goria I, cu remiză de 10 la 
sută. Și nu numai bere se 
poate servi pe terasa de 
la „Jiul". Credem că se 
poate servi și masa, tot ce 
se servește și în sală.

Și la noua și moderna 
Unitate 366 „Bulevard", tot 
de categoria I, există un 
loc pentru terasă. Mare, 
cât un teren de handbal. 
Gol! Nu e nimic pe tera
să, dar, după cum ne in
forma șefa unității, Vale
ria Pocnaru, în perspecti
vă se va amenaja. Se vor 
servi specialități de cofe
tărie, cafea frapc... Deo
camdată...

Deci, la restaurantele de 
mîna întîi din Petroșani 
problema teraselor este 
rezolvată... și nu prea 1

VĂ SUGERĂM
f

Un test simplu printre 
consumatori și se poate a- 
fla că cea mai bună cafea 
se poate servi în Petroșani 
la cantina-restaurat- de pe 

rii, șefi de catedră din 
liceele de filologie-istorie 
și cadre didactice de la 
Universitatea lași. Ju
dețul nostru a fost re. 
prezentat de prof. Vasile 
Bîcoi, inspector școlar de 
limba română.

• SESIUNE DE REFE
RATE. Ieri, la Casa pio
nierilor și șoimilor patri
ei din Petroșani a avut 
loc o sesiune de referate 
și comunicări realizate 
de pionierii din Petro
șani.

• CONCURS. La Lice
ul industrial nr. 4 din 
Deva, s-a desfășurat ieri, 
faza județeană a concursu
lui „Sanitarii pricepuți", 
manifestare cu însemna
tă valoare educativă în 
formarea tinerei genera
ții. Din Valea Jiului au 
participat grupele sani
tare de la Școala gene, 
rală nr. 2 Uricani și de 
la Liceul de matematică- 
fizică din Petroșani, câști
gătoare ale etapei muni
cipale.

*
strada „llie Pintilie" și la 
unitatea 367 „Cafea-ex- 
pres", din cartierul Petro- 
șani-Nord. La cantina-res- 
taurant, prin grija șefului 
de unitate Georgică Ceau- 
reanu, s-a amenajat o 
frumoasă și îngrijită tera
să gen „Cire.șica". De ce 
nu se întîmplă la fel și la 
unitatea 367? Intr-una din 
zile, la ora 10, cel puțin 
30 de consumatori beau 
cafea pe scări, pe balus-

UIIIIIIIIII/llllIIMIllllllllll

Raid-anchetă
f/////ZZ//ZZZ//ZZZ//ZZZ///Z//ZZM

tradele din jurul cafene
lei. Un aspect cu totul 
neplăcut, necivilizat. Pă
cat de cafea, că se face bu
nă la această unitate. Su. 
gerăm conducerii I.C.S.A.- 
A.P. Petroșani să doteze 
unitatea cu mese, scaune, 
umbrele. Există- spațiu pen
tru amenajarea unei tera
se frumoase. Cînd se poa
te consuma o cafea pe a- 
ceastă terasă, rărnîne la 
latitudinea conducerii
1. C.S.A.. A.P...

DEȘI GREU... SE POATE!

Greu, dar se poate. Spre 
surprinderea noastră (plă
cută!), la restaurantul „Pa- 
rîngul" am găsit o grădină 
de vară bine amenajată. 
Mai mult de 30 mese, cu 
fețe de mese albastre și 
naproane albe, creează o 
ambianță plăcută. E bere 
la halbă, la grătar sînt 
mici, cotlete, chifteluțe, 
cîrnați, pui rumenit, pește 
prăjit. Dumitru Drăgan și 
Marin Popescu, șefii uni
tății, se declară mulțumiți

Măsura competenței
(Urmare din pag. I)

ducerii substanțiale a lu
crărilor de pregătire și 
îmbunătățire a plasării în 
cărbune. De asemenea, și 
în sectorul II s-a trecut la 
exploatarea în abataj cu 
tavan de rezistență, tehno
logie care și aici a dat 
rezultatele scontate. De
altfel, cînd brigada lui 
Nicolae Vărzaru a trecut 
la retezarea stratului pen
tru prima dată, rezulta
tele n-au fost spontane, în
să pe măsură Ce s-a îna
intat, productivitățile ob
ținute au confirmat viabi
litatea noii tehnologii, să
dind în sufletele oa
menilor încredere în for
țele lor. Puterea de mobi
lizare a minerilor fusese 
oarecum pusă la îndoială 
după primele luni, însă 
multașteptatul. reviriment 
s-a produs, brigada lui Si. 
mion Rus, lucrînd între 
orizonturile 430—480, pe o 
înclinație de pînă la 40 de 

9•
de vânzările zilnice reali
zate în grădina de vară. 
Așa se face că, lunar, uni
tatea realizează desfaceri 
suplimentare de 60—70 000 
lei. Există, fără îndoială, 
și necazuri. Se mai întîm
plă ca, în zilele călduroa
se, consumatorii să se așe
ze direct pe spațiul verde, 
cu băuturi cumpărate de 
la „Alimentara", mai apar 
și „muzicanți ambulanți"... 
Dar sînt rezolvabile. Im
portant c că la „Parîngul" 
se încearcă. Și, după cum 
arată grădina de vară, se 
vede că se poate. Greu, 
dar se poate!

Acestea sînt constatări
le, după raidul în unitățile 
de alimentație publică din 
Petroșani. Lăsăm conclu
ziile pe seama celor în 
drept să îndrepte lucrurile, 
iar noi ne vom opri în ce
lelalte localități...

Mircea BUJORESCU

I.M. Paroșeni. Maria Jipa — lucrează la verifi
carea și întreținerea metanometrelor.

grade în abataj, reușește 
să-și îndeplinească sarci
nile planificate. Apoi bri
gada de pregătiri condu
să de Dionisie Agoșton, du
pă ce obținuse constant 
100 ml pe lună, atinge 120 
ml în luna mai. Brigada 
lui Marin Turneanu finali
zează un abataj cu front 
scurt în felia a Il-a și 
începe pregătirile pentru 
deschiderea unui abataj 
similar în felia a IlI-a, în 
vreme ce brigada lui Va
sile Codreanu lucrează in
tens la pregătirea reteză
rii stratului în felia I.

Peste tot, în cadrul sec
torului, munca bine orga
nizată, de calitate, domină 
activitatea minerilor. Fie 
că sînt șefii de. schimb 
Ștefan Ionescu, loan Su- 
ciu II, Constantin Bozianu, 
Petru Secară, loan Tărâu 
ori maiștrii Mircea Pop, 
Vasile Chelaru, loan Bo- 
dolan, Ioan Maier și 
Gh. Farcău, cu toții sînt 
stăpîniți de un singur gînd: 
creșterea producției de căr
bune pentru cocs. Iar 
munca lor plină de abne
gație, de dăruire și pasiu
ne profesională este în
deaproape susținută de 
mecanicii sectorului, con
duși de loan Caragea și 
Gheorghe Stoichin, de e- 
lectricienii sectorului con
duși de 'Armand Pîrvu. 
lescu.

Pentru ei toți, ca dealt
fel, pentru întreaga între
prindere, realizarea inte
grală a planului, crește
rea substanțială a produc
ției de cărbune pentru cocs 
reprezintă rațiunea mun
cii lor sau după cum ne 
spunea șeful sectorului, 
„singura măsură a compe
tenței și măiestriei profesi
onale".

Munca forestierilor, înfr*o continuă 
ascensiune calitativă

(Urmare din pag. D

țînd economisirea car
buranților și reducerea 
personalului. Să mai a- 
mintim că numărul funicu- 
larelor pentru coborîtul 
lemnului a crescut de la

„Comoara" din
(Urmare din pag. I)

propie, pentru a fi legi
timați, cei doi au dispă
rut prin fugă, abando- 
nînd două sacoșe și o 
scurtă îmblănită.

...In fața corpurilor de
licte: aproape 500 con
tacte fixe și mobile din 
argint, provenite, cum 
avea s-o confirme, a do
ua zi, cercetarea loculuf 
faptei, de la depozitul 
Varnița, „diagnosticul" 
pus de șeful formațiunii 
„judiciare" — lt. major 
Ion Bocoș — era clar : în 
noaptea trecută au fost 
sustrase, prin forțarea 
mai multor uși din depo
zit și distrugerea unui 
contactor AR-400A (un
de era în acel timp, paza 
depozitului?!), 522 con
tacte fixe și mobile (deci, 
mai multe decît cele a- 
bandonate). Pagube in- 
cluzînd și scoaterea din 
uz a contactorului distrus: 
peste 130 000 lei !
O primă problemă, deci: 

cine sînt autorii furtului? 
„Flerul" și ingeniozitatea, 
asociate cu o ciudată ase
mănare a scurtei îmblă
nite abandonate, cu alta, 
la fel, văzută de același 
ofițer asupra unui cetă
țean, au condus — cu a. 
jutorul acestuia — la i- 
dentificarea unuia din au
torii furtului: Nicolae
Bădic. Prin acesta, s-a a- 
juns și la cel de-al doi
lea autor: Valeriu Căldă- 
rar, zis „Bălășoiu". 'Ambii 
posedau antecedente pena
le și fuseseră eliberați, de 
curînd, din penitenciar, 
înainte de ispășirea inte
grală a pedepsei (clemen
ță a legii, din care n-au 
învățat, totuși, nimic !). 
Dar, surpriză: deși exis-

15 cîte existau în 1965, Ia 
44 în prezent, că transpor
tul cu atelaje (folosind cai 
și boi) s-a diminuat de la 
60 perechi la numai 12, că 
s-au modernizat cele două 
platforme de sortare și pre
lucrare (Iscroni și Uricani) 
ca să conturăm explicația 
de ce în prezent 80 la sută 
din totalul operațiilor teh
nologice se fac mecanizat 
față de 30 la sută în urmă 
cu două decenii.

In acest an de rodnic bi
lanț, U.F.E.T. Petroșani se 
prezintă în plenitudinea 
capacității productive, ca
pabilă să satisfacă pe de
plin exigențele calitative 
ale beneficiarilor. Valoarea 
fondurilor fixe se cifrează 
în prezent la 48 milioane 
lei revenind 450 lei la 
1000 lei producție marfă. 
Cu asemenea posibilități, 
producția de masă lem
noasă și-a păstrat continuu 
nivelul de vîrf. Mai trebu
ie subliniat aspectul cali
tativ al producției; au 
crescut indicatorii tehnici, 
de eficiență. La fag, indi
cele de utilizare a crescut 
de la 65 la sută la 84 la 
sută, la lemn rotund (buș
teni pentru furnire și che
restea) acest indice a în- 

depozitul Varniței 
tau unele probe și indicii 
de vinovăție în sarcina sa, 
Valeriu Căldărar nu recu
noaște fapta, indicind ca 
autor (în locul său), pe un 
altul, cu același nume: Căl
dărar și cu aproape același 
prenume: Vaier, zis și 
„Țăpușe". Abilă și deru
tantă disimulare care ri
dica o a doua problemă- 
cheie: care-i adevărul ? O 
întrebare, deloc simplă, ce 
ține nu atît de rutina pro
fesiei Ci, mai ales, de eti
ca ei și de un principiu 
sfînt al- procesului penal: 
prezumția de nevinovăție 
— atîta timp cît lipsesc 
dovezile de necontestat.

Au urmat, astfel, cu con
tribuția nemijlocită a for
mației de „cercetări pena
le", prin lt. colonel Ștefan 
Cojocaru — noi cercetări 
impuse de versiunea no
uă a apărării: interogato
rii suplimentare, verificări 
de alibiuri, confruntări, 
audieri și reaudieri, re
constituiri și, din nou, con
fruntări între cei doi in
culpați și presupusul au
tor („Țăpușe"). Au fost 
zile de trudă și nopți de 
insomnie în care momen
te de îndoială și de certitu
dini alternau, pînă cînd 
adevărul a ieșit la iveală: 
Valeriu Căldărar mințise, 
în încercarea de a scăpa 
de răspundere.

Finalizat în mai puțin de 
o lună, dosarul a fost îna
intat, prin procuratura 
locală, instanței de jude
cată. Verdictul acesteia — 
condamnarea inculpatului 
Valeriu Căldărar la 8 ani 
închisoare și a inculpatu
lui Nicolae Bădic, la 6 ani 
închisoare — a confirmat 
justețea actului de învinu
ire : act întocmit în spi
ritul și litera legii.

registrat o creștere de la 
38 la sută la 55 la sută, 
ceea ce înseamnă 30 000 
mc bușteni în plus față de 
anul 1965. Iată de ce pro
ducția unității are tot mai 
mare căutare la export, vo
lumul acesteia crescînd 
valoric de patru ori față 
de nivelul din 1965, cifrîn- 
du-se în acest an la 4 mi
lioane lei. Apare evidentă 
tendința de depășire a 
acestui nivel prin moder
nizarea în continuare a 
color două depozite de pre
lucrare, prin introducerea 
de sortimente noi de pro
duse cu parametri cali
tativi superiori solicitați 
de beneficiarii externi.

In ce s-au materializat 
toate aceste însemnate îm
pliniri pe planul ascensiu
nii calitative a bazei teh_ 
nico-materiale a producți
ei și a rezultatelor acesteia? 
Incepînd din 1978 — an de 
cotitură am putea spune 
sub aspectul eficienței e- 
conomice a activității pro
ductive — U.F.E.T. Petro
șani a devenit rentabilă 
încheind bilanțurile anua
le cu beneficii. Revelator, 
nu ?

ONAL. Demarată cu o 
lună în urmă, la I.M. 
Dîlja se află în plină 
desfășurare faza de masă, 
pe formații și sectoare, a 
concursului de protecție 
a muncii, ediția 1985. 
Exceptînd cadrele tehni- 
co-inginerești, în concurs 
este cuprinsă întreaga 
masă de 1400 de oameni 
ai muncii. Finalizarea ac

țiunii va avea loc la sfîr- 
șitul acestei luni cînd vor 
fi desemnați ocupanții 
locului I, adică cei care 
vor participa la faza pe 
întreprindere a concursu
lui (în perioada iulie— 
august). (I.B.)

FANFARA, echipele 
artistice ale I.M. Ani- 
noasa vor primi luni, 10 
iunie a.c., într-un cadru 
festiv, la ieșirea din mi
nă, brigada care a cîști- 
gat întrecerea socialistă 
pe luna mai. Așteptăm 
să vedem care este câști
gătoarea. (Gh.S.)

IN INCINTA viitoarei 
mine Lupeni — Sud, cons
tructorii din cadrul bri
găzii nr. 4 a I.A.C.M.M. 
au început lucrările de 
construcție a complexului 
administrativ - gospodă
resc. Aici vor fi construi
te o baie, lămpăria și un 
grup social, lucrări care 
au termen de predare la 
sfirșitul acestui an. (V.S.)

DE CURIND în incinta 
complexului sportiv „Mi
nerul" din Vulcan a fost 
amenajat un modern te
ren de tenis de cîmp, 
care întrunește toate

condițiile de utilitate și 
funcționalitate. La a- 
menajarea acestuia a- 
sociația sportivă „Mine
rul" a primit un real 
sprijin din partea I.M. 
Vulcan, precum și a ute- 
ciștilor întreprinderii, 
care au participat la nu
meroase acțiuni de mun
că patriotică. (G.C.)

PENTRU MONTANI- 
ARZI. Informăm pe cei 
interesați că începînd din 
15 iunie, Telescaunul din 
Paring va intra în revizii 
și reparații. După cum ne 
informa Constantin Mar-

cău, șeful echipei de în
treținere, reparații .și ex
ploatare a Telescaunului, 
reparațiile vor fi termi
nate în jurul datei de 1 
iulie. (M.B.)

PLANUL economic pe 
acest an al comisiei de 
femei cartier 10 Petro
șani, care prevede colec
tarea și valorificarea a 
2000 sticle, 1000 borca
ne și 100 kg hîrtie macu
latură a intrat pe făgașul 
realizării. In urma colec
tării de la populația Car
tierului a unei mari părți 
din cantitatea prevăzu

tă la articolele amintite\ 
și valorificarea lor, prin 1 
predarea la unitatea spe- I 
cializată, comisia de fe- I 
mei (președintă Eleono- » 
ra Tărășescu) a depus la j 
C.E.C. suma de peste 700 I 
lei, față de numai 553 lei | 
cît s-a realizat în cadrul ■ 
planului economic pe în- I 
tregul an 1984. (I.B.) I

Rubrică realizată de 
Gh. CHIRVASĂ

I
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Realizări și perspective pentru 
arta de amatori

încă nu s-au stins ecou
rile etapei interjudețene a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Forma
țiile artistice și interpre
ts individuali promovați 
în etapa republicană a fes
tivalului se pregătesc in
tens în aceste zile pentru 
a păși în confruntarea re
publicană, în tentativa de 
a se clasa pe o treaptă cît 
mai înaltă a podiumului.

Ne-am propus, așa cum 
ne angajasem într-un arti
col apărut anterior în zia
rul nostru, să revenim a- 
supra desfășurării acestei 
ediții a festivalului, asu
pra modului în care Comi
tetele de cultură și educa
ție socialistă din orașe și 
municipiu, organizațiile de 
sindicat și U.T.C., așeză- 
mintele de cultură au în
țeles să desfășoare o lar
gă activitate de masă, a- 
cordînd sprijinul necesar 
formațiilor artistice de a- 
matori din municipiu. Din 
județul Hunedoara — așa 
cum se releva recent în 
Plenara Comitetului ju
dețean de Cultură și Edu
cație Socialistă care a a- 
vut loc la Deva, — au par
ticipat la această ediție a 
festivalului 3895 de forma
ții artistice și 301 cercuri 
de creație cuprinzînd pes
te 114 000 membri — 
artiști amatori. Față de e- 
diția anterioară, creșterea 
este simțitoare atît la ni
velul județului cît și la 
nivelul municipiului nos
tru.

Valea Jiului poate ra
porta o creștere de peste 
100 la sută a formațiilor 
ca număr față de prima 
ediție a festivalului. Re
marcăm, de asemenea, e- 
fortul depus de creatori și 
interpreți pentru asigura
rea unei noi calități în 
actul de cultură, pentru 
valorificarea superioară a 
potențialului material și 
uman și receptarea fiecă
rui fenomen cultural de 
către masele de oameni 
ai muncii, mineri, cons
tructori de mașini, lucră
tori din industria ușoară, 
elevi, studenți, cadre cu 
studii superioare, ș.a.

La nivelul județului, mu
nicipiul Petroșani se află 
pe primul loc ca număr de 
formații, interpreți și cre
atori calificați în etapa re

publicană, 59, din care 15 
formații, 5 interpreți și 39 
de lucrări de creație, ur
mat de municipiu] Deva, 
cu 55 de formații și muni
cipiul Hunedoara cu 38.

Cifrele nu spun totul. 
Este adevărat că, acolo 
unde s-a muncit bine, re
zultatele' se văd. In acest 
sens, numai la formațiile 
artistice, din cele 20 din 
municipiu 17 sînt formații 
ale sindicatelor, una a 
U.T.C.-ului și 2 ale altor 
organizații. Efortul depus 
de sindicate, calitatea 
muncii este evidentă.

Pe orașe, lucrurile stau 
în felul următor: Petro-

Margînalii la etapa 
interjudețeană a 

Festivalului național 
„Cîntarea României'* 

activității corului „Freamă
tul adîncului" și fanfarei 
minerilor, clubul din Pe
trila nu are nici o forma
ție proprie calificată în e- 
tapa republicană a festi
valului. Pe genuri artisti
ce remarcăm nuzica U- 
șoară și folkul, două ge
nuri unde avem califica
te 4 formații, un duet și 
un solist. Sînt, de aseme
nea, calificate două forma
ții corale, precum și opt 
formații folclorice.

La nivelul Văii Jiului, 
din păcate nu avem nici 
un recitator calificat, nici 
o formație de satiră și 
umor, deși în ediția trecu
tă am avut formații care 
au obținut premii republi
cane la aceste genuri. Un
de sînt oare, acum ? Ne 
întrebăm nu numai noi ci 
și spectatorii.

Intre 15 iunie și 7 iulie 
formațiile noastre de elită 
concurează la nivel repu
blican. Dorim ca munca lor 
să fie încununată de suc
ces. Dar pentru aceasta, 
efortul arștilor amatori și 
instructorilor trebuie con
jugat pe deplin cu efortu
rile organizatorilor, astfel 
îneît volumul imens de 
muncă să nu fi fost inu
til.

Horațiu ALEXANDRESCU

Cărbunele
Cărbunele ne-a strins în jurul lui
Ne-a învățat să fim mai drepți, mai buni, 
Cărbunele ne-a arătat că totuși
Pot răsări și flori printre cărbuni.

Cărbunele a strins în noi căldură 
Să coacem plinea unei lumi mai bune, 
Cărbunele a strins în rioi lumină 
Și tot ce-i nou îl vom numi cărbune.

Cărbunele noi l-am purtat în suflet. 
Cărbunele l-am strins cuminți în noi 
Să-i făurim o zestre țării, azi 
Lumina sfintă-a simplilor eroi.

Cărbunele a ars și-am ars cu el 
înnobilați în muncă și sudoare, 
Cărbunele ne-a făurit un țel 
Și-o temelie-a erei viitoare.

Cărbunele ne-a strîns în jurul lui. 
Ne-a învățat să fim mai drepți, mai buni, 
Cărbunele ne-a arătat că totuși 
Pot răsări și flori printre cărbuni.

Mircea ANDRAȘ

Bun venit ambasadorilor cîntecului
românesc în mijlocul minerilor

Astăzi sosește în Petro
șani delegația de compo
zitori, muzicologi și inter
preți a Uniunii Compozi
torilor și Muzicologilor din 
R.S.R. condusă de prof, 
univ. Nicolae Călinoiu, 
președinte al uniunii și rec
tor al Conservatorului de 
muzică „Ciprian Porum- 
bescu" din București. A- 
lături de compozitori, vor 
fi prezenți pe scenele mu
nicipiului și în sălile de 
apel ale întreprinderilor 
miniere membrii prestigi
oasei formații corale „Ma

drigal" a Conservatorului 
de muzică „Ciprian Po- 
rumbescu", dirijată de prof, 
univ. Marin Constantin, 
artist emerit, personalitate 
de excepție a culturii mu
zicale contemporane ro
mânești și universale.

Se împlinește în aceste 
zile un an de la precedenta 
vizită a creatorilor bucu- 
reșteni și a corului „Ma
drigal" în Valea Jiului. Ne 
sînt încă vii în memorie 
extraordinarele momente 
artistice oferite cu genero
zitate de cel mai perfect 
instrument coral românesc 
din toate timpurile. Acea 
lume minunată a cîntecu
lui coral spre care dirijo
rul, compozitorul și profe
sorul Marin Constantin ne 
conduce prin însăși con
topirea intr-un spațiu so
nor a corului cu publicul
, — — — — — — — — — — — — — — — — ——

I 
Nedeia vulcăneană

(Urmare din pag. 1)

vorbit în ziarul nostru 
de ieri, va avea loc un 
„Tîrg al creatorilor popu
lari", mijloc de cunoaș
tere și valorificare a cre- 

tației populare — obiecte 
de îmbrăcăminte, precum 

. și obiecte de uz gospodă- 
> resc — la care sînt in- 
| vitați să participe crea- 
1 tori din județul Ilunc-

doara și din județele li

se va impune și de această 
dată, parcă pentru a poto
li „setea pămîntului" dori
tor de cultură muzicală.

De la melosul bizantin’ 
la miniatura corală, de la 
madrigale la complexele 
partituri aparținînd crea
torilor contemporani, de la 
cîntecul popular la cel 
patriotic-revoluționar, co
rul „Madrigal" și maestrul 
Marin Constantin trec In 
inimile ascultătorului spre 
o adevărată columnă a 
culturii românești, ex
presie vie a ceea ce în
seamnă a gîndi și a crea 
într-o societate in care 
valorile se impun de la 
sine, prin însăși firea lor.

Bun venit în Valea Jiu
lui ! Vă dorini din inimă 
tuturor — compozitori, mu
zicologi, interpreți — un 
mineresc „Noroc bun

mitrofe. Cîntecul, jocul 
și voia bună vor însoți , 
acest final de „nedeie", 
un adevărat final sărbă
toresc al unei săptămîni 
extrem de bogate în eve
nimente culturale și spor
tive. Tot mîine vom cu
noaște și pe cîștigătorii 
concursurilor de handbal 
și fotbal desfășurate la 
Vulcan, sub egida „Daci- 
adei". * 1

șani — 7 formații califi
cate și 1 solist din care 
6 formații și solistul con
curează sub egida casei de 
cultură; Lupeni — 2 for
mații, 1 aparține clubului 
și 1 aparține Școlii gene
rale nr. 2; Uricani — 1
formație a clubului; Petrila 
— 1 formație care aparți
ne I.M. Petrila; Lonea — 
1 formație care aparține 
clubului; Vulcan — 2 for
mații și 3 soliști care a- 
parțin clubului. Acestora 
li se adaugă Fanfara reu
nită a minerilor compusă 
din fanfarele din Lupeni, 
Petrila și Vulcan, formația 
de fluierași reuniți din 
zona Cimpa-Jieț, precum și 
formația și soliștii de mu
zică populară din cadrul 
altor unități din Valea Jiu
lui. Remarcăm contribu
ția deosebită a Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani atît sub aspect 
cantitativ cît și calitativ, 
precum și aportul orașu
lui Vulcan la întărirea ac
tivității culturale de masă.

Ținem să arătăm că se 
aștepta mai mult sub as
pect calitativ le la orașul 
Lupeni, acolo unde există 
largi posibilități. Dintre a- 
șezămintele Văii Jiului, deși 
are o contribuție importan
tă la buna desfășurare a

Cum sînt remediate defecțiunile la instalațiile sanitare din apartamente?
Drumul lung al (ne)rezolvărilor ■-

Telefoane insistente, se
sizări primite la redacție. 
Toate pornite din aceeași 
zonă a marelui cartier Ae
roport Petroșani — blocu
rile nr. 1, 3, 5 și 7 din 
strada Venus. Toate re- 
clamind neajunsuri de a- 
ceeași factură: defecțiuni 
neremediate la instalațiile 
sanitare, iar în consecință 
degradarea apartamentelor. 
Aceasta ne-a determinat să 
pornim pe „firul" cauzelor 
neajunsurilor.

...SA NU CREZI!

Așadar, iată-ne la locul 
cu pricina; străbatem a. 
partamentele din blocurile 
vizate în sesizări. Rămî- 
nem de_a dreptul revoltați 
de starea lucrurilor; mult 
mai deplorabilă decît cea 
care ne-a fost sesizată. Să 
vezi și să nu crezi! încă
perile pentru baie ajunse 
într-o stare alarmantă de 
deteriorare; cu pereții și
roind de apa ce curge din 
pardoseala apartamente
lor de deasupra, înnegriți și 
plini de mucegai, de igra
sie, cu mari dislocări ale 
mortarului din tavan etc, 
iar efectul acestora se poa
te observa cum se trans

mite implacabil și în bu
cătării, și în camerele în
vecinate de locuit. Cu 
amărăciune, locatarii a- 
cuză cauzele grave ale de. 
teriorării apartamentelor: 
„Din toamna anului 1984 
avem o defecțiune nere
zolvată în baie; este rupt 
complet racordul țevii de 
apă caldă cu chiuveta. Am 
bătut un cep din lemn în 
țeava cu pricina să nu 
curgă apa, dar ea tot se 
prelinge. De cîte ori am 
fost la asociația de loca
tari, am sesizat la E.G.C.L., 
am bătut drumul la dispe
cer chemînd instalatorii în
eît nu am atîtea degete la 
mîini să număr interven
țiile. In zadar". (Traian 
Humă, apartamentul 66, 
blocul 3 din strada Venus). 
Mulți alți locatari cu care 
am stat de vorbă ca Ro
mulus Muntean (52), Nico. 
lae Pieptăn (45) din ace
lași bloc, Ediții Știriuc (blo
cul 5/3) au exprimat ace
eași grea amărăciune des
pre necazurile lor cu scurge
rile de apă ca cea amin
tită, dar și despre altele 
provenite din defecțiunile 
de pe coloană, de la sifoa- 
nele de pardoseală strica

te și neînlocuite, despre 
cauzele și efectele aces
tora care și-au pus am
prenta distrugătoare asu
pra apartamentelor în ca
re locuiesc, în care își 
cresc copiii (cîte patru) 
cum este cazul familiilor 
N. Pieptăn și Vasile Popa 
(41).

— Am intervenit la sesizarea dumneavoastră —

De ce oare toate apelu
rile, toate solicitările, toa
te insistențele locatarilor și 
ale asociației acestora n.au 
găsit înțelegere, bunăvo
ință și receptivitate din 
partea E.G.C.L. Petroșani?

COMENZILE
NEONORATE ACUZĂ!
In căutarea răspunsului 

ce-i • frămîntă pe locatari, 
răsfoim arhiva Asociației 
de locatari nr. 8A din car
tierul Aeroport, în a cărei 
administrare cad și blocu
rile mai sus amintite. Din
tre adrese notăm din co
manda cu nr. 78, din 27 
februarie 1985, prin care 

respectiva asociație soliei, 
tă conducerii I.G.C.L. : „Vă 
rugăm de a ne trimite 
instalatorii pentru a exe
cuta lucrări de reparații la 
instalațiile sanitare din 
blocurile nr. 1, nr. 3, nr. 5 
și nr. 7, Venus. Un amă
nunt mai trebuie mențio
nat: de luarea la cunoștin

ță despre comanda sosită 
la I.G.C.L., în 27 februarie 
1985, semnează loan Ca. 
Iotă, maistru la secția apă- 
canal, cel în măsură să 
normeze munca instalato
rilor, să-i trimită la efec
tuarea reparațiilor solici
tate în blocurile de locu
ințe. De ce n_a dat curs 
onorării comenzii? Enig
mă! Precum tot enigmatică 
rămîne neonoraroa unor 
comenzi mai vechi sau 
neluarea în seamă a unor 
adrese sosite de la aceeași 
asociație de locatari, în 
anul trecut, în care erau 
semnalate numeroase și 
grave defecțiuni la insta
lațiile sanitare, la sifoane- 

le de pardoseală din băi, 
despre starea gravă de 
distrugere a apartamente
lor la aceleași blocuri. Co
menzile neonorate de 
E.G.C.L. pentru efectua
rea reparațiilor acuză, iar 
cei vinovați trebuie trași la 
răspundere!

RIDICATUL
DIN UMERI NU AJUTĂ...

Da, aceasta a fost reac. 
ția maistrului loan Calotă 
de la secția apă-canal a 
E.G.C.L. Petroșani în dis
cuția purtată la dispecera
tul din Aeroport, cînd i-am 
înfățișat avalanșa defici
ențelor nerezolvate în blo
curile 1, 3, 5, 7 din strada 
Venus, starea gravă de de
gradare în care au ajuns 
zeci de apartamente din 
aceste blocuri din una și 
aceeași cauză: neexecu-
tarea reparațiilor la insta
lațiile sanitare. Culmea 
este că deficiențele din 
blocurile cu pricina, neca
zurile cu care se confruntă 
locatarii acestora, asociația 
de locatari — le cunoașlea 
exact maistrul! Ridicînd din 
umeri a neputință, mais
trul a invocat drept scuză 
lipsa materialelor necesa-

re : „Ca să fiu sincer, cea 
mai recentă comandă pri
mită din partea Asociați." 
ei de locatari 8A datează 
de o lună. Aceleași vechi 
hibe: instalații sanitare
defecte, curgeri pe coloa
nă la băi, la bucătării, si- 
foane de pardoseală ce 
trebuie înlocuite, dar cu 
ce... Nici această comandă 
nu o putem onora". „De 
ce ?“ „Ne lipseșțe benzina, 
țeavă de plumb de presiu
ne nu am primit de doi 
ani, cositor am primit doar 
2 kg la începutul lunii mai 
ajungînd pentru numai 7-8 
reparații, cu stearina e o 
problemă, iar cu sifoanele 
de pardoseală tip oală a- 
șișderea. In afară de ma
terialele strict necesare re.' 
parațiilor, stăm rău cu e- 
chipele de instalatori, nu 
avem mașină de interven
ții, ne lipsește o vidanjeză 
pentru evacuarea apei și 
nămolului din subsolurile 
inundate, nu dispunem nici 
măcar de o banală CLU- 
PA de filetat de 1/2—2 
țoii". Copleșit de noianul 
celor ce-i lipsesc, maistrul 
a... ridicat din umeri.

Cînd vor porni, în sfîr- 
șit, la luciu în zecile și 
zecile de apartamente ce-i 
așteaptă cu instalațiile sa
nitare defecte, cu alte mul. 
te nereguli ce trebuie re
mediate?

I. BĂLAN ■



4 Steagul roșu x SÎMBAtA, 8 IUNIE 1985

rx

încheierea vizitei de stat
in țara noastră a președintelui 

Republicii Finlanda, Mauno Koivisto

la
Vineri dimineața, pre

ședintele Republicii Finlan
da, Mauno Koivisto, și so
ția sa, Tellervo Koivisto, 
împreună cu celelalte per
soane oficiale finlandeze, 
a făcut o vizitii la Muzeul 

ț satului și de artă populară 
, din București.

Gazdele au prezentat oas
peților această instituție 
muzeală în aer liber, care

în vizită
Muzeul satului
reunește intr-o sinteză im
presionantă un mare nu
măr de construcții țără
nești, obiecte de artă popu
lară ce înfățișează bogatele 
tradiții de muncă și crea
ție ale poporului român. 
Au fost parcurse ulițele a- 
cestui reprezentativ sat ro
mânesc și s-au vizitat mai 
multe case țărănești.

In timpul vizitei, forma

ții folclorice, reprezentînd 
diferite zone etnografice au 
oferit prin muzică și joc, 
o cuprinzătoare imagine 
a frumuseții portului și o- 
biceiurilor noastre popu
lare.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Fin
landa a semnat în cartea 
de onoare a muzeului.

(Agerpres)

Ceremonia 
plecării 

(Urmare din pag I' 
x -------------------------------
timp ce în semn de salut 
au fost trase 21 de salve 
de artilerie. Cei doi șefi do 
stat au trecut, apoi, în re
vistă garda de onoare.

Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la 
președintele Mauno Koivisto 
și doamna Tellervo 
Koivisto.

Un grup de copii a oferit 
buchete de flori.

(Agerpres)

a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<

<acTO<aLi4naTE4 in
Noi și ample acțiuni pentru pace

BEIJING 7 (Agerpres). 
Forumul pentru apărarea 
păcii, desfășurat la Bei
jing cu participarea repre
zentanților organizațiilor 

; pentru pace din peste 20 
i de țări, s_a încheiat joi.

Timp de trei zile, nume
roși delegați au luat cu- 
vîntul expunîndu-și păre- 

r rile în problemele păcii și 
'dezarmării. La încheierea 
reuniunii, Zhao Puchu, vi- 

I copreședinte al Asociației 
poporului chinez pentru 

; pace .și dezarmare, a sub. 
f liniat că, în condițiile ac- 
' tuale, cînd situația inter- 
. națională s-a agravat, iar 

cursa înarmărilor sporește, 
este necesară lupta unită 

perseverentă a tuturor 
popoarelor pentru menți-

■ nerea păcii în lume — re
latează agenția China Nouă.

ROMA 7 (Agerpres). La 
Palermo a avut loc o săr
bătoare populară „Copiii 
sînt pentru pace". Au par
ticipat mii de elevi și pro
fesori din școlile medii. Im- 
brăcați în costume națio
nale din diferite țări ale 
lumii, copiii au parcurs 
străzile principale ale ora. 
șului, iar în piața centrală 
au organizat un spectacol 
care s-a încheiat cu lansa
rea a mii de porumbei. In 
același timp, în piață au 
fost arse machetele rache
telor nucleare americane 
cu rază medie de acțiune, 
amplasate și pe teritoriu] 
Siciliei, la Comiso, rela
tează TASS.

Copiii participanți la 
manifestare au fost salu
tați printr-un mesaj de 
președintele Italiei, 
Alessandro Pertini.

CARACAS 7 (Agerpres). 
Participanții la lucrările 
Simpozionului internațio
nal „Educația pentru pa
ce" — desfășurat în capi
tala venezueleană — au a- 
doptat „Declarația de la 
Caracas", făcînd un apel 
guvernelor și popoarelor 
lumii de a-și intensifica 
eforturile consacrate creării 
și consolidării unui climat 
de pace și dreptate socială 
în lume. Documentul con. 
damnă politica de înarma, 
re și de promovare a forței 
și amenințării cu forța în 
raporturile internaționale 
și se pronunță pentru crea
rea unor condiții de secu
ritate bazate pe solidari
tate și respect reciproc. 
„Pacea nu înseamnă. doar 
absența războiului, ea tre
buie să fie un factor de 
progres și dezvoltare", se 
spune în document.

Hotărîre a 
Senatului 
american

WASHINGTON 7 (Ager
pres). Senatul american, în 
care majoritatea o dețin 
republicanii, a aprobat cu 
95 de voturi pentru și 5 
contra un proiect legislativ 
în care cere administrației 
să nu abandoneze tratatul 
Salt-II, încheiat între 
S.U.A. și Uniunea Sovieti
că, privind limitarea arma
mentelor strategice. In ho- 
tărîrea senatului se apre
ciază că renunțarea la a- 
cest acord ar fi dăunătoare 
pentru procesul destinde
rii și pentru actualele ne
gocieri sovieto-americane 
privind limitarea arma
mentelor nucleare și cos
mice.

| IN LUNA APRILIE 1985, 
’ 'deficitul balanței comer- 
' țului exterior al S.U.A. a 

ajuns la 11,9 miliarde de 
: dolari, transmite agenția 

AP. In primele patru luni 
ale anului 1985, acest de
ficit a crescut cu 5,8 la 
sută, fiind cu 2,6 miliarde 
dolari superior celui înre
gistrat în primele patru 
luni ale anului trecut.

LA MOSCOVA a fost
semnat Programul pe ter-

men lung de extindere a 
colaborării economice și 
tehnico-.științifice între 
U.R.S.S. și R.P. Bulgaria 
pe perioada pină în anul 
2000. După cum relatează 
agenția TASS, documentul 
a fost semnat de Mihail 
Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și To
dor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de 
stat al R.P.B.^

POTRIVIT datelor difu
zate la Buenos Aires de 
Institutul Național de Sta
tistică, în luna mai în Ar
gentina s-a înregistrat o 
creștere a prețurilor de

25,1 la sută, transmite a- 
genția Associated Press.

PARTICIPANȚII Ia ce] 
de.al XXII.lea Congres al 
Uniunii Europene Demo- 
crat-Cre.știne, ce se desfă
șoară la Madrid, au ales 
ca președinte al U.D.C. pe 
Emilio Colombo, Italia.

DUPĂ ÎNTREVEDEREA 
avută cu liderul SWAPO, 
Sam Nujoma, primul mi. 
nistru francez, Laurent Fa
bius, a declarat presei că 
Franța va acorda statut o. 
ficial reprezentanței la Pa
ris a Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest, 
transmit agențiile Associa

ted Press și United Press 
International.

CAMERA’ DEPUTĂȚI
ILOR a Belgiei, 
a hotărît constituirea unei 
comisii parlamentare de 
anchetă însărcinate cu ela
borarea unui raport cu 
privire la împrejurările in
cidentelor de pe stadionul 
Heysel, cu prilejul meciu
lui de fotbal Juventus To
rino — Liverpool, soldate 
cu 38 de morți și cîteva 
sute de răniți. Raportul, 
menționează agenția UPI, 
urmează să fie definitivat 
într-un interval de 30 de 
zile.

i L’A' FLORENȚA (Ita-
1 lia) au început lucrările 
ș celei de-a XX.a Confe- 
; rințe Mondiale a Popu. 
? lației, care vor dura 
1 pînă la 12 iunie, infor- 
; mează agenția ANSA, 
î In anul 2025, populația 
i T e r r e i va fi de 
î 8 177 000 000 de locui- 
i tori, dintre care 
i 6 780 000 000 vor trăi în 

țările mai puțin dez- 
\ volta te. In prezent,
1 populația globului este 
I de 4 492 000 000 de lo_ 
i cuitori, se arată într.un 
| raport de perspectivă 
? demografică prezentat 
î conferinței.

INUNDAȚII

Ploile abundente din 
ultimele zile au provocat 
alunecări de teren in dis
trictul Kegalle din Sri 
Lanka, unde — potrivit 
primelor estimări — și-au 
pierdut viața 20 de per
soane. In câteva localități 
din zona sud-vestică a 
țării nivelul apei pe străzi 
era de aproape 3 metri. 
Mai multe localități sînt 
izolate, în sprijinul sinis- 
traților fiind trimise eli
coptere.

Inundațiile au provocat 
mari daune materiale, 
au anunțat surse oficiale 
din Colombo.

FAPTUL DIVERS

OPERAȚIUNI 
ANTI-MAFIA

In urma unei vaste o- 
perațiuni anti-mafia, des
fășurată de poliția italia, 
na în citeva orașe din 
peninsulă și clin Sicilia, 
au fost arestate 72 de 
persoane. Printre cei a- 
restați — relevă agențiile 
AP și France Presse — 
se numără șefii unor fa
milii mafiote care condu
ceau afaceri cu trafic de 
droguri, jocuri de noroc

și alte activități ilegale, 
in special în nordul țării.

MARIJUANA

In cursul unei perchezi
ții efectuate într-o clădire 
din localitatea Vlaardin- 
gen, situată în apropiere 
de Rotterdam, poliția olan
deză a descoperit 3000 
de kilograme de marijua
na. Potrivit unui purtător 
de cllvint al poliției olan
deze, citat de agenția 
France Presse, au fost o- 
perate două arestări. Se 
precizează că această cap
tură a poliției olandeze, 
estimată la 15 milipane 
de guldeni, este una din
tre cele mai mari din ul
timii ani.

COLEGIUL DU REDACȚIE: lost! BALAN, loan DUBl.K, Dorm GilEJA. Ion 
MUSIAJA, Simioo POP — redactor șei. Teodor RUSU — redactor șei adjunct. 
Tiberiu SPAT ARIL__________ _____________________________________________________

coolscopică, spune, mai 
nou proverbul bătrînesc, 
adaptat conducătorilor

NĂRAV
Cine s-a fript cu cior-

ba suflă și în... fiola al-

i auto care se mai încume- 
i tă să conducă sub influ- 
î ența alcoolului. Mai grav 
i însă, Dan Neamțu (1 HD 
i 1310). de la C.D.E.E. Pe- 
i troșani și Constantin 
i Baldovinescu (36 B 5566), 
i de la Electroutilaj Bucu- 
i rești — lot Vulcan, au 
i dat dovadă de... amnezie 
i (să fie vorba de efectele 
i nocive ale licorii lui Ba- 
i chus?), recidivînd. Nă- 
i ravul din fire are totuși 
i lecuire, pe lingă amenda 
i de rigoare, ei s-au ales 
j cu suspendarea permi- 
i sului de conducere pe o 
i perioadă limitată. Pină 
ț le trece... cheful.

VITEZOMANI
i Ca un bolid, autoturis- 
; mul 1 GJ 8331, s-a riă- 
i pustit spre trecerea de 
; nivel de cale ferată. Nu, 
î nu era vorba de vreo 
Ș defecțiune tehnică, ci de

imprudența premeditată 
a conducătorului auto 
Spiridon Mitrache, caro, 
interpelat de „caschetele 
albe", a replicat inocent 
că se... grăbea și nu cu
noaște orașul. De acum 
are timp să-și complete
ze cunoștințele geogra
fice, dar mai ales pe ce. 
le privind regulile de cir
culație.

DILEMA
Artera de circulație spre 

Aninoasa a devenit im
practicabilă, în zona gă
rii C.F.R. Iscroni, datorită 
gropilor lăsate de cons
tructori. Sarcina sancțio
nării celor vinovați, dar 
și a reparării drumului 
public revine Consiliu
lui popular comunal Ani
noasa. Oare lucrătorii 
săi așteaptă să ajungă 
spre reședința de muni
cipiu doar cu... elicopte
rul ?

☆
Duminică, 9 iunie a.c., 

au dreptul să circule au
toturismele proprietate 
personală, înmatriculate 
sub număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici. 
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memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Horea; Unirea: 
Legenda călărețului sin
guratic; Parîngul: Jan
darmul și extratereștrii.

LONEA: Fantomele so 
grăbesc.

ANINOASA’: 
continuă.

VULCAN — 
rul: Pe urmele

LUPENI - 
Raliul.

Emisia

Luceafă- 
șoimului. 
Cultural:

URI CÂNI: Fantomele
se grăbesc.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro. 
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene 
Hunedoara.

TV

săptă-

sus... 
popu.

ani-

13,00 Telex,
13,05 La sfîrșit de 

mină (color).
— „Pe Argeș în

— melodii 
lare.

— Gala desenului 
mat.

— Micile povești 
marelui ecran : 
„Cenușăreasa". 
Ultima parte.

— Cîntecul cuvintelor: 
„Poemele păcii" — 
versuri.

— Atlas muzical.

ale

.i

I
II
I
I

_ ___ ~..... I
14,45 Săptămîna politică. I

I
I
II
I
I 
I 
III
I 
I
I
I
I
I

— Univers românesc 
1965—1985. Fapte ale 
devenirii — repor
taj.

— Melodia lunii... 
alegerea 
voastră.

•— Telesport.
— Autograf
— Surpriza

la
dumnea-

muzical, 
emisiunii.

15,00

19,00
19,20
19,45

20,30

22,10
22,20

22,30

LA

închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Tclcen ci eloped i a.
Antologia umorului 
românesc (VI) (co. 
lor).
„Anotimpuri" I.L. 
Caragiale (partea I). 
Film artistic: 
dric“ (color .
Telejurnal. 
Mondovision 
lor).
închiderea 
mului.

L O T O

„Ce-

(co.

progra-

NUMERELE 
EXTRASE 

TRAGEREA LOTO
DIN 7 IUNIE 1985

Extragerea I : 70 8 
4 16 31 89 48 38 ;

Extragerea
13 90 5 44 2

Fond total

45

a II-a :
46 88 74.

57

I
de cîștiguri:

744 953 lei, din care 22 201 
lei, report la categoria I.

Mica publicitate
PIERDUT două cărți de 

muncă pe numele Bacoș 
Alexandru și Antal .Arpad. 
Găsitorul este rugat să le 
depună la Miliția munici
piului Petroșani. (3818)

I
J

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Radics 
Edit, eliberată de I.U.M 
Petroșani. O declar nulă. 
(3819)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soțul, fiii, nurorile și nepoții amintesc cu aceeași 
durere împlinirea a 4 ani de la decesul scumpei 
noastre

FLOREA IRINA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (3820)

Redacția și admiaistrafia:-Petroșani, sir. Nicolae Balcescu, ar. 2. Teleluauei 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicola* Bălcescu. ar. 2, telefon 41365.


