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ȚÂRII, OX MAI MULT CĂRBUNE!

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre. 
ședințele Republicii Soci
aliste România, marți di
mineața a sosit la Bucu
rești, într-o vizită de stat, 
președintele Republicii Tur. 
cia, Kenan Evreii.

Noua vizită a șefului sta. 
tului turc în România

constituie o expresie a 
voinței reciproce de a 
asigura extinderea și adîn- 
cirea relațiilor bilaterale, 
de a conferi un conținut 
tot mai bogat legăturilor 
de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre. In a- 
celași timp, ea se înscrie 
ca un aport de seamă la

promovarea înțelegerii, 
bunei vecinătăți și coope
rării în Balcani, la întări
rea păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Aeroportul Otopeni, un. 
de a avut loc ceremonia

(Continuare în pag. a 4-a)

începerea convorbirilor oficiale

Permanenta
mobilizare

In eforturile de zi cu zi 
pentru creșterea producției
de cărbune, minerii brigă
zii conduse de Nicolae Bo- 
kor, din sectorul II al mi
nei Aninoasa, dau dovadă 
de o constantă mobilizare, 
sporind continuu cantita
tea de cărbune extras. Du. 
pă ce au încheiat luna mai 
cu un plus de 212 tone de 
cărbune, iată că harnicii 
mineri din brigada lui Ni
colae 
luna 
ze la 
tone
contribuție hotărîtoare 
avut-o minerii din schim
burile conduse de Ion Har- 
ja, Marcel Radu și Mir
cea Manole, care au obținut 
randamente de pînă la 12 
tone pe post, față de nu
mai 6 tone pe post, cit e- 
rau prevederile planului. 
(G C.)

Bokor au reușit și 
aceasta să înregistre
zi un plus de 172 de

o 
au

La acest succes.

1. M. Bărbăteni, sectorul II
Cu justificări

nu se realizează planul!

al C.C. al

Acțiunea
COCS '35

■ ■iiimaumiiuiiiiii

Necesitățile energetice ale 
țării noastre impun, așa 
cum s-a subliniat în recen
ta ședință a Comitetului 
Politic Executiv 
P.C.R., o mo. 
bilizare de ex
cepție din par
tea minerilor 
pentru ca’ ex
tracția de căr
bune, să creas
că la cote su
perioare sarcinilor de plan 
pentru a recupera rămîne- 
rile în urmă, și, mai ales, 
pentru a asigura necesarul 
de cărbune termocentrale
lor și cocseriilor. O parte 
din colectivele miniere din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului au dovedit puterea lor 
de mobilizare prin rezulta-

tele obținute în primele 
cinci luni din acest an, cea
laltă parte a colectivelor 
rămînînd să o facă în lu
nile următoare. Evident, că 

succesele sau 
insuccesele 

la nivelul în
treprinderilor 
sînt urmarea 
firească a re
zultatelor ob
ținute de co
mici, sectoare

La Palatul Consiliului 
de Stat au început marți, 
11 iunie, convorbirile 'ofi
ciale intre președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren,

Lh convorbiri participă

persoane oficiale române și 
turce.

In scopul identificării 
unor noi căi și mijloace 
pentru dezvoltarea 
și diversificarea rapor
turilor multilaterale din
tre cele două 
țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele

Kenan Evren au însărcinat 
pe membrii celor două de
legații să examineze. în 
timpul vizitei, modalită. 
țile concrete privind in
tensificarea conlucrării ro- 
mâno-turce în domeniile 
politic, economie, telmi- 
co-științific, cultural și în 
alte sfere de activitate de 
interes comun.

Dialog la nivel înalt

lectivele mai 
și brigăzi.

Pornind de la afirmațiile 
făcute, la I.M. Bărbăteni — 
mina care în primele cinci 
luni din anul curent a ră
mas datoare economiei na.

După convorbirile în 
plen, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren au continuat 
dialogul la nivel înalt, a- 
bordînd o serie de pro
bleme ale colaborării bila
terale.

In acest cadru au fost

subliniate cu satisfacție 
progresele înregistrate în 
ultimii ani în lărgirea și 
întărirea relațiilor româno- 
turce, creșterea și diversi
ficarea schimburilor co
merciale, extinderea co
operării economice, indus
triale și tehnice, precum și

în domeniul transporturi
lor. Au fost apreciate re
zultatele înregistrate în 
construirea în comun a 
unor importante obiective 
economice, experiența po
zitivă căpătată cu acest

(Continuare în pag. a 4-a)

Gh. SPINU

In pagina a 3-a
Susținem din inimă noua inițiativă de pace a 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, chemarea F.D.U.S.
(Continuare în pag. a 2-a)

I.A.C.M.M. Petroșani
Semnificative mutatii în viata

» 9

si munca unui colectiv

Optimism și încredere
Brigada condusă de Gheorghe Buhuțan, din 

sectorul VI al I.M. Vulcan, continuă să se mențină 
printre protagonistele întrecerii socialiste din între
prindere, reușind lună de lună să-.și îndeplinească 
sarcinile de plan. Mobilizați exemplar, acționînd cu 
convingere și pasiune, pentru onorarea cerinței de 
a scoate la lumină cît mai mult cărbune, minerii 
renumitei brigăzi, obținînd zi de zi randamente su
perioare celor planificate, au reușit luna trecută să 
extragă suplimentar planului peste 900 tone de căr
bune, rezultat ce o situează printre brigăzile frun
tașe ale minei Vulcan, loc pe care doresc să.l men
țină și în iunie. Optimismul, hotărîrea și încrederea 
în forțele proprii sînt cîteva dintre trăsăturile defi
nitorii ale membrilor brigăzii, calități ce sînt ilus
trate și de cei cîțiva ortaci surprinși în imaginea 
de față,, la intrarea în șut. (G.C.)

, __ -—  —.........—  ----- --------.............................  ■ _ .

In Patru quadrați

I „S C U Z A !“
Mai sini incă printre noi, oameni care au deve- i 

î nit adevărați maeștri în „scuze" de tot felul și pen- i 
i tru toate ocaziile. La un moment dat, se pierde mai î 
i multă vreme din timpul orelor de program, bineîn- i 
i țeles, câutînd scuze pentru că nu și-au îndeplinit = 
i sarcinile de serviciu, decît -pentru a le duce la în. [ 

deplinire. Și scuze au pentru orice. Pentru că nu i 
i și-au onorat planul, pentru că au întîrziat de la i 
; program, pentru că nu au participat la acțiunile co- i 
; mandate ș.a.m.d. Se găsesc scuze de storc lacrimi și i 
i nimic mai mult. Numai cînd ridică retribuția nu au i 
i nici o scuză. Și-i păcat... de retribuție.

Dorin GHEȚA i
i___■ j............ . .... ................    ;..... ...... ............ i

In prima zi a lunii iu
nie 1985 s-au împlinit 30 
de ani de la data cînd sc 
semna actul de naștere al 
întreprinderii de antrepri
ză pentru construcții și 
montaje miniere. Pe a- 
tunci, într-un in se rea
lizau, în total, lucrări de 
investiții și montaje mi
niere de 30 milioane lei. 
Astăzi, I.A.C.M.M. execu
tă într-un singur an o 
producție valorică echiva
lentă cu. cea realizată in 
anii 1955 — 1965 1 Anii 
de după istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, 
glorioasa epocă pe care cu 
legitimă mîndrie patrioti
că o numim ,,E p o c a

Nicolae Ceaușescu", repre
zintă pentru I.A.C.M.M. 
ani de profunde transfor
mări calitative. Despre 
aceste transformări discu
tam deunăzi cu maistrul 
principal Nicolae Dragoș, 
unul dintre veteranii con
structori din cadrul între
prinderii. „Pentru tinerii 
de azi, ni se destăinuia 
tovarășul Nicolae Dragoș, 
este greu de crezut că în 
urmă cu două decenii, 
pentru construcția unor 
obiective dc investiții, 
cum au fost funicularele 
minei Lupeni, se foloseau 
măgărușii la transportul 
materialelor". Astăzi, la 
nivelul I.A.C.M.M. sc află

in dotare 100 de autobas
culante dc mare capacita
te, 26 dc buldozere și 22 
de excavatoare, zeci de 
macarale puternice și alte 
ut:laje de mare producti
vitate. Lucrările de fun
dații se fac în întregime 
eu mijloace mecanizate.

— Din 1965, fiecare cin
cinal a constituit cite o 
nouă și semnificativă 
treaptă pc calea dezvoltă
rii întreprinderii — ne-a 
spus ing. loan Lăsat, di
rectorul I.A.C.M.M. In 
1965 betoanelc se prepa-

V.S. FENE.ȘĂNU

Luna educației politice | 

și culturii socialiste | 

LAUDA OMUJ.UI |
* MUNCII ȘI CREAȚIEI I

SALE

] „Madrigalul11 I 
I la Uricani ] 
I „La mulți ani“. Mulți I 
| ani să trăiască/Să tră- î 
- iască, la mulți ani/Trâ. I I iască la mulți ani. mulți |
* ani să trăiască/Mineții g 
| din Uricani".

Cu aceste cuvinte, cin- ■ 
Itate apoteotic, s-a indie- ! 

iat întîlnirea minerilor | 
Ide la I.M. Uricani cu u 

membrii corului „Ma. ' 
■ drigal" al Conservate- 9 
• rului de Muzică „Ci- 
Iprian Porumbescu", pe j 

care fotografia de mai jos g 
| încearcă să o redea în . 
. paginile ziarului.

Emoționant 1 Emoțio- |
1 nantă această înfrățire 
| a oamenilor cărbunelui,

a oamenilor luminii. cu
cântecul românesc. cu
truditorii ele zi cu zi ai
muzicii !

In sala de apel a I. M.Iln sala de apel a I.M. 
Uricani cîntecul româ

nesc a pătruns pe poar- | 
ta larg deschisă a ini- . 
milor minerilor, intr.o *

11. ALEXANDRESCU I
(Cont, in pag. a 3-a) I

Noi apartamente 
în Petroșani

Constructorii din cadrul 
brigăzii nr. 10 a A.C.M. Pe
troșani au finalizat lucră
rile la toate cele 32 de a- 
partainente din blocul 77 
situat în cartierul Petro
șani.Nord. In primele cinci 
luni în acest cartier au fost 
predate beneficiarului 99 
de apartamente. Pînă la fi
nele anului 1985 în cartie
rul Petroșani-NoTd vor fi 
construite 435 de noi apar
tamente aflate în diverse 
stadii dc execuție și vor 
fi extinse considerabil spa
țiile comerciale și pentru 
prestări de servicii. (V.S.)

(Continuare *n pug. ș 2-3)
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Pregătirea profesională poate fi perfecționată 
și prin concursurile pe meserii. Ce se așteaptă?
Conform hotărîrii C.C. 

al U.T.C. faza de masă a 
concursurilor și olimpia
delor pe meserii a fost 
stabilită să se desfășoare 
în cursul lunii aprilie, ur- 
mînd ca în luna mai să 
aibă loc fazele superioare 
ale concursurilor profe
sionale. Problema abordă
rii cu maxim interes a a- 
cestci acțiuni, de către 
fiecare tînăr, constituie 
un element esențial avînd 

\ln vedere faptul că par
curgerea celor două probe 
ale concursului : teoretică 
și practică, impunea de 
la sine o pregătire sub
stanțială față de cea co
tidiană. Reîmprospătarea 
cunoștințelor, mobilizarea 
exemplară a tinerilor pen
tru a obține multdoritul 
titlu de cîștigător consti
tuie atribute esențiale ale 
intrării într-un concurs 
care oferă șanse egale fie
cărui participant, de a-și 
demonstra temeinicia unei 
pregătiri făcute zi de zi 
în procesul de producție. 
Privind retrospectiv asu
pra desfășurării fazei de 
masă a acestor concursuri 
o concluzie se impune de 
la sine : acolo unde a e- 
xistat preocupare, interes 
și organizare, concursurile 
profesionale și-au atins

scopul, devenind, într-a- 
devăr modalități eficiente 
ale perfecționării pregă
tirii de specialitate, rezul
tatele neîntîrziind să a- 
pară direct in procesul de 
producție. Este demn de 
remarcat că în acest sens 
comitetele U.T.C. din în
treprinderi ca I M. Petri- 
la, I.M. Lonea, I.U.M.P., 
I.P.S.R.U.E.E.M.P., I.F.A.

unor întreprinderi miniere 
in care acțiunea, cu largi 
implicații asupra creșterii 
producției de cărbune, a 
îmbrăcat de cele mai mul
te ori haina formalismu
lui, a unei acțiuni făcută 
din dorința de a împlini 
o sarcină trasată. Poate că 
afirmația pare prea dură, 
avînd în vedere importan
ța acțiunii propriu-zîse,

Din viața organizațiilor U.T.C

Vîscoza, l.C. Vulcan au 
reușit să organizeze con
cursuri interesante care au 
întrunit criteriile fazei de 
masă, întreceri profesio
nale la care a fost antre
nată întreaga masă de u- 
teciști din întreprindere. 
Dealtfel, efectul organiză
rii în bune condiții a a- 
cestor concursuri se regă
sește materializat în rezul
tatele obținute de tineri 
în procesul de producție, 
uteciștii aducîndu-și în a- 
cest fel o contribuție sub
stanțială la îndeplinirea 
indicatorilor de plan.

Ceea ce ridică semne de 
întrebare este însă modul 
în care aceste concursuri 
sînt organizate în cadrul

însă este păcat ca aceste 
concursuri să fie lăsate 
undeva în uitare, întregul 
efort fiind canalizat spre 
stabilirea unor cîștigători 
ad-hoe, care să reprezinte 
întreprinderile respective 
la faza municipală. Lucru 
care pare cel mai curios, 
totuși, este că la între
prinderile miniere Aninoa- 
sa, Dîlja, Lupeni, Live
zeni, Vulcan și preparația 
Coi’oești, deși luna mai, 
lună stabilită ca termen 
pentru încheierea fazei pe 
întreprindere a trecut de 
mult, aceste concursuri în
că nu sînt finalizate. Ba, 
mai mult, în unele între
prinderi nu prea se știe 
exact cum trebuie să se

desfășoare concursurile, 
ori nu se cunoaște terme
nul de desfășurare al 
cestora. Nici 
Comitetului
U.T.C. nu există o eviden
ță clară a modului în ca
re aceste concursuri s-au 
desfășurat, finalizarea lor 
fiind pusă sub semnul în
trebării. Avînd în vedere 
importanța deosebită pe 
care concursurile și olim
piadele ge meserii o re
prezintă pentru perfecțio
narea calificării profesio
nale a tinerilor din între
prinderile municipiului, 
considerăm de datoria 
noastră să insistăm asupra 
acestor aspecte, pentru ca 
acțiunii să i se acorde im
portanța și interesul cu
venite, știut fiind faptul 
că pregătirea profesională 
este un factor cu largi im
plicații în realizarea sar
cinilor de plan ale între
prinde))'lor. Sperăm că o. 
pin ia noastră este împăr
tășită și de secretarii co
mitetelor U.T.C. de la în
treprinderile în cauză, că
rora le revin responsabili
tăți concrete privind or
ganizarea și desfășurarea 
tuturor fazelor concursu
rilor.

a-
la nivelul 
municipal

Semnificative mutații
în viața și munca 

unui colectiv
(Urmare din pagina I)

Cu justificări 
nu se realizează planul I

(Urmare din pag. I)

contribuit la 
cu aproape 

cărbune coc- 
al sectorului

ționale cu peste 25 000 tone 
de cărbune cocsificabil — 
ne-am oprit la unul din sec
toarele care a 
acest minus 
10 000 tone de 
sificabil, cel
II. Cu excepția lunii februa
rie, cînd și-a realizat pla
nul, în nici una din cele
lalte luni sarcinile nu au 
fost onorate. Minusul înre
gistrat în perioada aminti
tă este mare avînd în ve
dere ponderea pe care o 
are în producția minei. Pen
tru a 
acestor 
am stat 
factori de răspundere 
conducerea 
tehnicieni, 
și subingineri — care ară
tau că prima cauză ar fi 
tectonica de zăcămînt. In 
cadrul sectorului, metoda de 
exploatare folosită este cea 
clasică, cu abataje cameră, 
unde au fost și sînt neca
zuri. In abatajul cameră 
nr. 15, stratul 3, blocul XI 
(cu o capacitate zilnică de 
70 tone) exploatîndu-se des
cendent, la un moment dat 
dezvoltarea stratului a apă
rut în altă direcție, ceea ce 
a condus la noi lucrări de 
pregătire. La abatajul ca
meră nr. 16 din același strat 
și bloc au apărut două ban
curi de cărbune care, bine
înțeles, au trebuit scoase 
în vederea evitării unor pe
ricole ulterioare. Din cele 
auzite se pare că neîmpli- 
nirile se datorează în mare 
măsură deschiderii și pre
gătirii stratului 3 din blo
cul XI, unde respectivele 
lucrări nu s-au făcut clasic

vedea cauzele 
nerealizări 

de vorbă cu 
din 

sectorului — 
maiștri, ingineri

ci pe strat (în intenția de 
a pune mai rapid in func
țiune capacitățile de pro
ducție din acest bloc) fapt 
ce a condus la presionarea 
acestor lucrări miniere, în. 
greunînd nu numai apro
vizionarea cu materiale și 
piese de schimb, dar și 
transportul substanței mi
nerale utile de la locurile 
de muncă spre afară. Mul
ti') forță de muncă se con
sumă in prezent cu între- 

muncâ ce 
folosită, 
produc-

ținerea, forță de 
ar putea fi altfel 
la fronturile direct 
live.

La toate aceste 
generate de natură sau de 
orientarea tehnică necores
punzătoare a omului, se mai 
adaugă lipsa pieselor 
schimb la utilajele din 
tare, calitatea slabă a 
lor existente, numărul 
re de nemotivate și foi de 
boală. Zilnic nu se prezin
tă la serviciu, în medie cî- 
te 21-22 de muncitori. Cam 
mult Ia efectivul sectorului.

După cum ne relata șeful 
sectorului sing. Marin Măr- 
gineanu, sectorul își va re
aliza sarcinile de plan nu
mai după conturarea nume
relor de abataj 
cînd se va trece 
tură și lucrările 
ținere din blocul 
terminate. Acest 
posibil la jumătatea 
mestrului III.

Greutăți sînt și vor 
fi, dar este necesar 
se ia de urgență cele 
eficiente măsuri îneît 
vitatea sectorului să se des
fășoare 
lor de 
voie de 
tificări.

greutăți

de 
do- 
ce- 

ma-

15 și 16, 
sub podi- 
de între- 
XI vor fi 
lucru este 

tri-

mai 
să 

mai 
acti-

la nivelul sarcini- 
plan. Țara are ne- 
cărbune, nu de jus-

I' 
I: 
l; 
» 1 

l

de la ora 13,30, iubitorii 
sportului cu balonul oval 
vor putea urmări pe te
renul Institutului de mi
ne din Petroșani, meciul 
dintre Știința Petroșani 
și Știința CEMIN Baia 
Mare.

EXTINDERE. Magazi
nul alimentar nr. 29 din 
Petrila își va extinde spa-

țiul comercial cu 50 mp. 
Lucrările de extindere 
sînt executate de o e- 
chipă de constructori din 
cadrul Brigăzii 20 Petrila 
a A.C.H. Petroșani, con
dusă de maistrul Valen
tin Chira (I.V.)

TURNEU. Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din Pe
troșani organizează mier
curi, joi și vineri, un tur
neu în localități din județuj 
Hunedoara cu piesa „Som
noroasa aventură". Ace
eași piesă va fi prezenta
tă sîmbătă 19 iunie în

rau manual la punctele 
de .lucru mai izolate. In 
prezent nu există punct 
de lucru în care să nu a- 
vem utilaje moderne, de 
mare productivitate. Dotă
rile minelor nou construi
te, Uricani, Paroșeni, Băr- 
băteni, puțuri cu schip la 
Lonea, Aninoasa, Lupeni, 
stații de compresoare, fu- 
niculare și atîtea alte o- 
biective prin care s-au 
modernizat minele, indus
tria extractivă din Valea 
Jiului, stau mărturie ac
tivității prodigioase a con
structorilor noștri. Dar ce
le mai semnificative mu
tații s-au petrecut în viața 
oamenilor. Montorul spe
cialist loan Popa, con
structorii Toma Achiriloa- 
iei, Petru Pavalache, Pe
tru Albu, Ilie și loan Știu- 
că, Iosif Boi.șodi, loan 
Dascălu, Doca Gheorghe, 
Mircea Dubar, Emeric Fa- 
zakaș, Aurel Ghiban și 
atîția alții, au trăit în a- 
cești ani nu numai satis
facția de a deveni specia
liști în construcții minie
re, ci și bucuriile vieții de 
familie, de a-și vedea co
piii urmînd și absolvind 
școli de diferite grade.

Intre anii 1966 _  1970,
pentru dezvoltarea eeono- 
mico-socială a municipiu
lui Petroșani s-au alocat 
fonduri de investiții de 
3,284 miliarde lei, ponde
rea deținînd-o construcți
ile și montajele miniere.

Gh CHIRVASA

Foto: Ioan BÂLOI

fami-
cea

Un domeniu de mare importanța in cadrul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani este activitatea desfășu
rată in noul Oficiu de calcul al întreprinderii. In 
imagine, operatoarele Naște Ciontoș și Fivi Tuțu, 
lucrind la modernele aparate aflate în dotarea ofi
ciului.

Pentru cincinalul 1981 •— 
1985, volumul lucrărilor 
de investiții alocate în 
principal pentru dezvol-, 
tarea și modernizarea mi
neritului, pentru creșterea 
producției de cărbune, de
pășește 16 miliarde lei. 
Prin grija partidului și 
statului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al par
tidului, industria extracti
vă din municipiu va cu
noaște creșteri fără pre
cedent, se vor produce 
în continuare mari muta
ții în viața și munca oa
menilor de pe aceste me
leaguri, mutații, demne 
de anii luminoși ai socia
lismului. In acest context, 
constructorilor obiective
lor de investiții miniere 
le revin sarcini de sea
mă. Vor fi deschise noi 
mine. Se vor dezvolta și 
moderniza în continuare 
toate întreprinderile mi
niere. Procesul de 
ficare superioară 
bunelui extras se 
dînci prin punerea 
cțiune a noilor preparații 
de la Livezeni și Uricani. 
Prin faptele lor de mun
că, acești oameni destoi
nici și harnici care sînt 
constructorii de obiective 
de investiții miniere, con
tribuie la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare e- 
conomică și socială prefi
gurat în documentele Con
gresului al XIII-lea al 
partidului.

valori- 
a căr- 
va a- 

în fun-

Noi spații comerciale
Petroșani.

zi de 
spații 

cu.
mo-

Cartierul
Nord se întregește 
zi cu noi blocuri, 
comerciale, intr-un 
vînt cu frumosul și 
dernul citadin.

Pentru sutele de 
Iii care locuiesc în
mai frumoasă și cochetă 
zonă urbanistică a orașu
lui — Petroșani-Nord 
în urmă cu o lună 
deschis unul dintre 
mai mari și moderne 
gazine „Alimentara", 
autoservire. De ieri 
gazinul respectiv 
I.C.S.A.—A.P. s_a 
gățit cu noi și i

s-a 
cele 
ma_ 

cu 
ma- 

al 
i îmbo- 
moderne

spații comerciale construi
te la parterul blocului 120 
(76) și anume cu cele mai 
căutate produse alimenta
re. Este vorba de raioane
le de pîine, lapte, meze
luri, zaharoase și pește. 
Așa cum afirma unul din 
șefii magazinului, 
Mara „preocuparea 
mordială a 
comerciali 
aprovizionare 
cere, servirea

Maria
• pri. 

lucrătorilor 
va fi buna 
și desfa- 
corectă și

civilizată a celor care 
trec pragul magazinului 
nostru. (T.R.)

Sarcinile la fier vechi—îndeplinite integral
Pentru asigurarea con

dițiilor necesare îndepli
nirii exemplare a planului 
de producție, o sarcină de 
actualitate este recupera
rea deșeurilor. Prin buna 
gospodărire, sporirea pre
ocupării pentru recupera
rea, reeondiționarea și 
reintroducerea în circuitul 
economic a unor deșeuri, 
metale, piese și subansam
bluri de utilaje, la nivelul 
întreprinderilor se pot re
aliza importante economii. 
Manifestînd preocupare 
pentru reintroducerea în 
circuitul economic a me
talelor vechi, în perioada 
care a trecut din acest an,

colectivele în treprinderilor 
miniere din Valea Jiului 
și-au îndeplinit integral 
sarcinile planificate la 
predarea fierului vechi.

RECUPERARE 
J/ECONMTIOHARE 

Lefolosire
După cum ne-a informat 
tovarășa Camelia Marin, 
de la Centrul de recupe
rare, colectare, achiziții și 
desfacere Livezeni, în pri
mele cinci luni ale anu
lui planul de recuperări 
la fier vechi a fost depă-

șit cu 670 de tone în prin
cipal prin livrări de la 
unitățile miniere. Au mai 
fost livrate centrului, su
plimentar față de sarcini
le de plan, 68 tone 
fontă, 11 tone cupru, 3 
tone bronz și 12 tone alu
miniu. Au fost recuperate 
astfel în întregime res
tanțele din ianuarie — fe
bruarie și sînt create con
diții pentru îndeplinirea 
și depășirea planului.

Se poate aprecia însă că 
la nivelul întreprinderilor 
din municipiu există încă 
multe resurse nevalorifi
cate pentru recuperarea 
materialelor. (V.S.)

O problemă
rezolvabilă

iulie, 
clin

sala teatrului din Petro
șani. (V.S.)

DE MUNTE. După cum 
aflăm de la instructorul 
monitor Dumitru Bîrlida, 
în perioada 9—19 
la cabana Padina
munții Bucegi, se va des
fășura a doua etapă-școa- 
lă a „Raliului salvamont". 
Echipajul Văii Jiului este 
format din Dumitru Bîr- 
lidâ, Carol Lauran, de la 
„Salvamont" Petroșani și 
Ion Moldovan de la „Sal
vamont" Lupeni. (M.B.)

MAȘINA ARO cu nr. 
21 1ID 2026, care zilnic 
face numeroase curse ne- 
justilicate, între mina 
Bărbăteni și intersecția 
cu drumul Petroșani — U_ 
ricani, aparține I.M. Băr. 
băteni și nu I.M. Paroșeni, 
cum a apărut în ziarul 
nostru de vineri, 7 iunie 
a.c. (G.S.)

SUGESTIE. „Luna edu
cației politice pentru ti
neret" s-a încheiat odată 
cu manifestarea de la 
Costești. adică în 2 iunie 
a.e. Dar, cu toate acestea,

prin oraș încă mai pot fi 
văzute afișele care o a- 
nunțau. Sugerăm orga
nizatorilor, respectiv or
ganelor U.T.C., recupera, 
rea acestora și predarea 
lor la întreprinderea spe
cializată în recuperare 
hîrtiei. (G.C.)

I 
I

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUT

Tot mai mulți șefi de 
brigadă din întreprinderile 
miniere își exprimă regre
tul că aprovizionarea cu 
piese de schimb nu este fă
cută la nivelul cerințelor. 
Avînd în vedere creșterile 
de producție planificate, 
funcționarea ireproșabilă a 
fluxurilor de transport, lip
sa pieselor de schimb de
vine o problemă de maxi
mă importanță pentru asi
gurarea condițiilor necesare 
încadrării în sarcinile de 
plan. Dintre aceste piese de 
schimb, care creează pro
bleme formațiilor de lucru, 
se pare că lipsa scocurilor 
produse de întreprinderea 
din Satu Mare, și a lanțu
rilor de bună calitate pen
tru transportoare trebuie 
neapărat soluționate, avînd 
serioase repercusiuni asupra 
randamentului obținut 
abataje.

Sugerăm factorilor 
drept o mai intensă preo
cupare pentru asigurarea 
acestor piese de reală tre
buință în abataje, pentru 
ca fluxurile de transport să 
poată funcționa în condiții 
optime. Problema este re
zolvabilă, chiar dacă e vorba 
de o aprovizionare făcută 
tocmai de la Satu Mare 1 j

în

în
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace Luna educației politice

a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, chemarea F.D.U.S. și culturii socialiste

Cît nu e prea tîrziu, glasul rațiunii 
trebuie sa se facâ auzit I

„laudă omului muncii
Munca noastră de zi cu zi este cu atît 

mai fructuoasă, cu cit ne-o desfășurăm 
în condiții de deplină liniște și încrede
re. Sîntem pe deplin conștienți că re
zultatele pe care le obținem în producție 
sînt cel mai edificator răspuns pe care-1 
dăm condițiilor minunate create de 
partidul și statul nostru pentru fiecare 
om al muncii. Deși ne desfășurăm ac
tivitatea la sute de metri sub pămînt, 
întregul nostru interes este racordat la 
evenimentele politice internaționale, la 
politica de pace desfășurată de Româ
nia socialistă, prin președintele său, to
varășul Nicolae Ceaușescu, < 
general al partidului, Minerul 
de onoare, care în 
cunoscută întregii 
a poporului nostru.

secretarul 
I nostru 

mod strălucit face 
lumi voința de pace 
In contextul interna-

țional actual, în care cursa înarmării 
nucleare a căpătat dimensiuni dezastruoa
se pentru liniștea și pacea omenirii, po
poarele și statele de pe întregul mapa
mond trebuie să asculte de glasul rațiu
nii, de dorința de pace, pentru ca, acum, 
cît nu e prea tîrziu, să se acționeze cu 
hotărîre pentru oprirea cursei înarmări
lor și în primul rînd a celor nucleare. 
Noi, minerii de la Petrila, asemeni în
tregului nostru popor, susținem cu toată 
convingerea Apelul F.D.U.S., exprimîn- 
du-ne speranța că el se va face auzit și 
înțeles pe toate meridianele, pentru bi
nele și prosperitatea speciei umane.

Ioan C. RADU, 
miner șef de brigadă, 

sectorul V, I.M. Petrila

In numele dreptului la viata
acestea, 
relațiile

si creației sale-» a

In momentele 
de încordare în 
internaționale, cînd cursa 
înarmărilor nucleare a a- 
tins cote înalte, este pus 
în joc bunul cel mai de 
preț al tuturor semenilor 
noștri, dreptul la 
la pace. In numele 
tui drept la viață 
ședințele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
manifestînd grijă pentru 
destinele patriei a 
mulat și a promovat 
arena internațională 
inițiative de pace, printre 
care Chemarea și Apelul 
F.D.U.S. adresate popoa
relor lumii. România so. 
cialistă, președintele
Nicolae Ceaușescu au a- 
dus astfel în fața con
științei întregii lumi o 
noua și strălucită dovadă

viață, 
aces- 
pre-

for-
pe 

noi

a înaltei 
de soarta 
destinele 
menirii.

Mîndri 
tive de pace răspund 
deplin celor mai profunde 
aspirații de pace și de 
viață ale noastre, ale tu
turor oamenilor muncii, 
și noi, constructorii, sus
ținem din toată 
această inițiativă, 
rea escaladei 
lor militare este un 
biectiv care poate fi 
tins prin acțiunile unite 
și hotărîte ale tuturor 
popoarelor lumii dornice 
de a trăi în pace, de a 
scăpa de amenințarea 
morții nucleare.

Ne exprimăm hotărî- 
rea de a înfăptui neabă
tut planul lucrărilor de 
investiții care ne revine

ntru 
timpul liber 

deschis 
„Pre.

Lupeni.

Duminică, s-a 
ștrandul termoficat 
părătorul" din 
Complet renovat, prin gri
ja gospodarilor de la Uzi
na de preparare a cărbu
nelui Lupeni, ștrandul ofe
ră condiții excelente pen
tru mineri, ceilalți oameni 
ai muncii care doresc să-și 
petreacă timpul liber la 
baza de agrement nou des
chisă. Ștrandul cuprinde 
un bazin olimpic de înot, 
echipat cU toate accesoriile, 
un bazin de înot pentru 
copii, precum și un bazin 
cu debarcader, dotat cu 4 
bărci. De asemenea, ștran
dul are numeroase cabine, 
care întrunesc condiții ex
celente de igienă și func
ționalitate, chioșc de răco
ritoare și alte amenajări 
care-i întregesc zestrea u- 
tîhtară. Programul de 
funcționare: zilnic, între o. 
rele 9—18. (G.C.)

Singurul magazin de 
prezentare și desfacere a 
mobilei produse în Valea 
Jiului se găsește la Petrila, 
amplasat la parterul blo
cului 36 C, din noul cartier 
„Minerul", într.un spațiu 
modern, ingenios amenajat. 
Pentru detalii care ar pu
tea interesa, ne-am adresat 
gestionarului unității, to
varășa Anișoara Kovacsics.

— Magazinul de prezen
tare și desfacere aparține 
secției de mobilă din Pe
trila și desface, cu prepon
derență, produsele fabricii. 
In anul care a trecut, am 
vîndut populației mobilă 
în valoare de 3,6 milioane 
lei, cu aproximativ 600 000 
lei mai mult decit sarcina 
planificată. __

răspunderi față 
păcii, față 
civilizației

de
o-

că noile iniția-
pe

inima 
Opri, 

cheltuieli- 
o- 
a-

pentru a contribui la 
dezvoltarea economico, 
socială a patriei, la cau
za păcii, fiind conștienți, 
că, așa cum pe bună 
dreptate sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu : 
„capacitatea de a se apă. 
ra a unei țări, mai ales 
la actualul nivel al înar
mărilor, nu depinde, în 
primul rînd de amplifica
rea înarmărilor, a arse
nalelor militare, ci de 
dezvoltarea economico- 
socială, de ridicarea nive
lului de trai, de dezvol
tarea democrației, de 
respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stă- 
pîn pe destinele lui".

Viorel CIMPOIA, 
maistru constructor. 

Antrepriza Construcții și 
Montaje Petroșani

înnoire a producției
Unitatea 16 Marocbinărie din Vulcan condusă 

de Petrică Tolea și-a depășit planul in perioada care 
a trecut din acest an cu peste 100 000 lei, o cale e- 
fickntă fiind lansarea pe piață a noilor produse rea
lizate aici, procentul de înnoire a producției fiind 
de 65—75 la sută.

Așa a fost cel de-al doi. 
lei concert extraordi. 
n a r al membrilor prestigi
oasei formații corale 
„Madrigal1* a Conservatoru
lui de Muzică „Ciprian Po
rum bescu" dirijată de prof, 
univ. Marin Constantin, ar
tist emerit, care a avut loc 
în sala clubului muncito
resc din Uricani, în seara 
zilei de luni. O atmosferă 
sărbătorească i-a înconju
rat pe interpreți și pe com
pozitorii prezenți, un ade
vărat concert de gală des
fășurat în fața unei săli de 
spectacol plină pînă la 
fuz. După prezentarea 
legației de creatori a 
niunii Compozitorilor 
Muzicologilor de 
univ. N i c o 
linoiu, rec 
Conservatorului
„Ciprian Porumbescu" 
președinte al Uniunii 
urmat alese momente 
muzică, elevate clipe
spiritualității românești. 
Programul concertului, di
ferit parțial față de cel de 

a cu-
Teodor

Constantin,

re- 
de-
U- 
Și

către prof. 
1 a e Că- 
t o r al 
de Muzică

Și 
au 
de 
ale

la Petroșani, 
prins lucrări de 
Bratu, Marin
Vasile Donose, Teodor Teo-
dorescu, Francisc Hubic, 
Dan Goia, Radu Paladi, A- 
lexandru Pașcanu, Mihai 
Moldovan, Myrifim Marbe 
— o gamă variată de crea
ții corale ilustrînd comple
xitatea, frumusețea acestui 
gen artistic, bogăția de i- 
magini pe care cîntecul co
ral le pune în lumină.

Această „orgă vie

este corul „Madrigal 
purtat într-o lume de 
o lume sonoră, un adevă
rat florilegiu al epocii dc 
aur a polifoniei renascen
tiste. Marin Constantin ne-a 
oferit posibilitatea de a 
pătrunde tainele limbajului 
muzical coral, demonstrînd 
realele virtuți ale genului. 
Tot ieri, în același concert 
extraordinar, ne-am în- 
tîlnit cu doi interpreți — 
tinere talente — studenți 
ai conservatorului bucu. 
reștean, Adrian Ispas — 
vioară și Dan Avramovici 
— clarinet, interpreți cu 
largi posibilități artistice, 
aflați în plină afirmare. 
Am ascultat nemuritoarea 
„Baladă" a lui Ciprian Po_ 
rumbescu, „Hora Staccatto" 
a lui Grigoraș Dinicu, „Cîn- 
tecele ardelenești" prelu
crate de Liviu Comes, Ri- 
gaudon-ul lui Vasile Jianu 
și „La trompette" de G.F. 
Tellcmann, piese în care cei 
doi tineri interpreți ne-au 
dovedit sensibilitate și o 
deplină cunoaștere a teh
nicii instrumentale.

Concertul .s-a încheiat 
intr-o vibrantă atmosferă, 
publicul sărbătorindu.i din 
inimă pe acești minunați 
soli ai școlii mu
zicale românești. La Uri
cani am simțit cu toții for
ța de nezăgăzuit a artei 
sunetelor îmbinată armo
nios cu tradițiile milenare 
ale culturii românești.

'Urmare din pae

PETROȘANI *«

vibrantă „Cîntare a Româ
niei", a tot ceea ce poate 
însemna tradiție, cultură, 
dragoste de viața — o via
ță demnă, pe care o trăim 
az' în România socialistă^ 

In prezența delegației U- 
niunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din R.S.R., 
corul „Madrigal" ne-a pur
tat cu aleasă ținută artisj 
tică, prin lumea cinic, ului 
tradițional românesc. a- 
jungînd pînă la melodiile 
de joc și cîntecul patriotic.

Am asistat la momente 
emoționante. Pe măsură ce 
bijuteriile muzicale oferi
te cu generozitate creatoare 
se succedau, am trăit 
toții sentimentul că.
gîndurile lor, interpreți și 
mineri 
sfîrșitul 
zărit
P r 
lor, 
și a 
s-au
mullvmindu-le 
și recunoștință, 
își împlinise cu cinste 
Iul profund translormator. 
pe care interpreții il dau 
dc fiecare dată.

La sala de apel ciut mul 
a întilnit lumina și călj 
dura.

cti
in

La 
ara 
în

înt la unison, 
concertului 

lacrimi lucind
ivirea oameni- 

a minerilor dar 
interpreților Minerii 
apropiat de interpreți 

cu căldură 
Muzica, 

ro

1

Ilorațiu ALEXANDRESCU
loto: Alexandru TATAR

La I. M. Livezeni

O noua cununa
de lauri

Mobila apartamentelor dumneavoastră

in

Interviul

Alexandru TĂTARDiscuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

minerit 
minerul 
de ozi 

început

la 
din 

enu- 
zi

s ă p t ă m î n i i

-I

Toate aceste produse sînt 
realizate la secția de mo
bilă Petrila, a întreprinde
rii de prelucrare a lemnu
lui Deva.

— Vă rugăm să ne 
spuneți, ce sortimente 
de mobilă puneți la dis
poziția populației ?

— Avem expuse, și ofe-

'oiniiiiiuiuiiiruiiiiiifiiniininiiliiiiirii/HHUiiimtiimHf

rim spre vînzare, camere 
combinate „Corvin" cu fur
nir de mahon și nuc, ca
mere combinate „Belve
dere", de asemenea cu fur
nir de nuc și mahon, bi
blioteci „Modal", garnituri 
de hol „Constanța", garni
turi pentru camere de zi 
„Suzi" și biblioteci „Belve
dere", cu furnir de nuc.

— Aveți expuse și 
vindeți și produsele al
tor fabrici din țară.

— Dispunem de garni
turi și chiar piese separate, 
pe care le primim de 
diverși producători 
țară. Dintre acestea, 
merăm camerele de
„Diobeta", sufrageriile „E_

milia", garniturile de bucă
tărie „Nona".

— Și piese separate ?
— Mai pot fi procurate 

din magazinul nostru pă- 
tuțuri pentru copii „Patro
na", birouri, canapele cu 
bibliotecă, fotolii, măsuțe, 
dulapuri, chiar și... coșuri 
pentru haine.

— Alte amănunte de 
interes ?

— Dispunem de un fond 
de marfă capabil să satis
facă exigențele de gust 
ale cumpărătorilor. Maga
zinul este deschis zilnic în. 
tre orele 8—16, iar cine-1 
vizitează are ce vedea 
cumpăra I

Mineritul, această veche, 
nobilă, dar și frumoasă în
deletnicire, care face din 
adevărații bărbați eroi de 
legendă vie, a mai așezat 
o cunună de lauri pe frun
tea unuia dintre destoinicii 
mineri care s-au format și 
afirmat la mina Livezeni.

Ziua de 1 iunie era pen
tru loan Haidu, pînă de 
curînd, doar acea zi de 
sărbătoare cind cu gingășie 
și adevărata dragoste pă
rintească se apleca, de zi
ua lor, asupra celor doi co
pii pentru a le veghea li
niștita și frumoasa copilărie 
Incepînd din acest an, de 
ziua de 1 iunie va intra
biografia lui loan Haidu ca 
o dată de referință, el tre- 
cînd in rîndul pensionarilor, 
activitatea de peste 30 de 
ani incheindu-se cu un bi
lanț pentru care merită toa
tă admirația.

Provenit dintr-o familie de 
țărani muncitori, cu 10 co
pii, dintre ei alți doi ieșind 
la pensie tot din 
(Andrei și Balazs), 
de ieri, pensionarul 
loan Haidu și.a

activitatea în minerit Io A- 
ninoasa. Erau zorii anului 
’55...

A început ca vagonetar, 
apoi a devenit ajutor mi
nier, lucrînd apoi ca miner 
la investiții, în obatoje fă
ră a absenta vreodată în 
cei 30 de ani și 10 zile, cît 
arată bilanțul lui cu -ere, 
pe drept, se mindrește.

S-a înțeles întotdeauna 
cu ortacii, a pus umărul la 
greu, a împărțit cu ei bu
curiile și necazurile și sînt 
momente cind, la ivirea zo
rilor, pașii l-ar purta oarcă 
pe drumul știut. Pe drumul 
ce duce la mina Livezeni...

Vine însă o vreme cînd 
amintirile acaparează viața ț 
unui om. Clipă de clipă, ț 
ceas de ceas, dindu-i un ' 
nou țel parcă, iar totul ră- 
mine doar un vis, un vis 
frumos și adevărat. °entru )' 
loan Haidu acest vis a în
ceput acum 30 de ani. iar 
ozi rămine doar ca o aminti, 
re dragă. Căci, spunea ci
neva, ,,viața merge înain
te

*
I 
I
I
1
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Vizita de stat in țara noastră 
a președintelui Republicii Turcia

Dialog la
(Urman din pag l>

prilej, precum și perspec
tiva largă a unor asemenea 
realizări pe viitor.

Pornind de la rezultate
le bune obținute, s-a a- 
preciat că există bune con
diții pentru sporirea, în 
continuare, a schimburilor 
comerciale,, pe baze echi
tabile. reciproc avantajoa
se, pentru dezvoltarea și 
mai puternică a cooperării 
economico, în special în 
'domeniile energiei, indus
triei metalurgice, indus
triei extractive, în agricul
tură, în transportul naval 
și rutier și în alte sectoa
re ale producției materi
ale, în raport cu potenți
alul mereu în creștere a) 
economiilor naționale alo 
celor două țări In acest 
context, a fost subliniată 
însemnătatea încheierii de 
contracte pe termen lung 
care să confere relațiilor 
româno-turce stabilitate și 
0 largă perspectivă.
• De ambele părți a fost 
exprimată dorința do a se 
valorifica largile posibili
tăți existente pentru cons
truirea împreună a unor 
obiective economice de in
teres comun, inclusiv pen
tru realizarea unor acți-

Dineu
Președintele Republicii 

Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, a oferit, marți, 
ia Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Re
publicii Turcia, Kenan 
Evren.

nivel înalt
uni de cooperare pe terțe 
piețe. De asemenea, s-a 
convenit luarea de noi mă
suri pentru intensificarea 
cooperării româno-turce 

în domeniile cercetării ști. 
intifice și dezvoltării teh
nologice, pregătirii cadre
lor, culturii și artei, turis
mului și în alte sectoare, 
ceea ce corespunde pe de
nim intereselor reciproce 
ale celor două țări.

Președintele Nicolae
Ceausescu și președintele 
Kenan Evren au subliniat 
că amplificarea continuă a 
raporturilor prietenești, de 
bună vecinătate dintre 
România și Turcia, pe ba
za principiilor indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în 
treburile interne, egalită
ții depline în drepturi și 
avantajului reciproc esta 
în folosul ambelor țări și 
popoare, servește progresu
lui și prosperității lor, 
cauzei păcii, securității, co
operării și înțelegerii in 
Balcani, în Europa și în 
lume.

Convorbirile s-au des. 
(ășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, 
de înțelegere și stimă re
ciprocă.

oficial
In timpul dineului, des

fășurat într-o atmosferă 
cordială, președintele
Nicolae Ceausescu și pre. 
ședințele Kenan Evren au 
rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu interes și sub
liniate cu aplauze.

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag. I)

sosirii, era împodobit săr
bătorește.

...Ora 11,30. Aeronava cu 
care a călătorit șeful 
statului turc a aterizat.

In întîmpinarea înaltului 
oaspete a venit președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau, de 
asemenea, membri ai Con
siliului de Stat și ai gu
vernului, generali, alte per
soane oficiale.

La coborîrea din avion, 
președintele Republicii 
Turcia a fost salutat cu 
cordialitate de președinte, 
le Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns 
cu căldură mîinile, s-au 
îmbrățișat.

O gardă militară alinia
tă pe aeroport în cinstea 
sosirii înaltului oaspete a 
prezentat onorul. Au fost

intonate imnurile de stat 
alo Republicii Turcia și 
Republicii Socialiste Româ
nia. In semn de salut au 
fost trase 21 salve de arti
lerie.

Un grup de pionieri ro
mâni, precum și copii ai 
membrilor ambasadei Tur
ciei la București, au ofe
rit buchete de flori pre. 
ședinților Nicolae 
Ceaușescu și Kenan Evren.

In încheierea ceremoniei, 
oii doi șefi de stat au pri
mit defilarea gărzii de o- 
noare.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren au părăsit a- 
poi aeroportul îndreptîn- 
du.se, într-o mașină escor
tată de motocicliști, spro 
reședința rezervată înaltu
lui oaspete.

La reședință, cei doi șefi 
de stat s-au întreținut în
tr-o ambianță de cordiali
tate.

Vizită protocolară
Președintele Republicii 

Turcia, Kenan Evren, a 
făcut, marți după amiază, 
o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de Stat.

întrevederea dintre cei 
doi șefi dc stat, premergă

toare convorbirilor oficiale, 
s-a desfășurat într-o at
mosferă ele caldă cordia
litate, sub semnul bunelor 
relații de prietenie și co
laborare care s-au stator
nicit și se dezvoltă conti
nuu între țările și popoa
rele noastre, în folosul re
ciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Primirea șefilor 
misiunilor diplomatice
MaiVi după amiază, pre

ședintele Republicii Tur
cia, Kenan Evren, a pri
mit, la Palatul din Piața 
Victoriei, pe șefii misiuni
lor diplomatice și pe re

prezentanții unor organiza
ții de eliberare națională 
acreditați în țara noastră, 
cu care s-a întreținut în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)
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Schimb de mesaje intre tovarășul Nicolae 
și tovarășul Hu Yaobang

Ceaușescu

Semifinalele „Cupei României” la fotbal
Miercuri se dispută me

ciurile din cadrul semifi
nalelor „Cupei României" 
la fotbal, competiție în
scrisă în calendarul „Da. 
ciadei".

Pe stadionul „23 August" 
din Capitală are loc întîl- 
nirea dintre Steaua Bucu
rești și Dinamo București, 
iar la Ploiești se desfășoa
ră partida Universitatea 
Craiova — Politehnica Iași. 
Ora de începere a celor

două meciuri este 17,30. 
Conform regulamentului, 
în caz de egalitate după 
90 de minute de joc, par
tidele se prelungesc cu 
două reprize de cîte 15 
minute, iar dacă egalitatea 
persistă se recurge la lo
vituri de departajare de 
la 11 m.

☆
Posturile noastre de ‘ ra~. 

dio vor transmite relatări 
do la ambele întîlniri, pe 
programul 1.

Prima manșă a finalei „Cupei balcanice”,
Astăzi, pe stadionul „1 

Mai" din Pitești se va dis
puta prima manșă a fina
lei „Cupei balcanice" la 
fotbal, dintre formațiile 
F.C. Argeș Pitești și He.

raklis Salonic (Grecia). 
Partida va începe la ora 
18,00. Aspecte de la acest 
meci vor fi transmise la 
radio, pe programul 1.

Campionatul diviziei „A” la rugby
Meciurile din etapa a 

16-a a campionatului divi
ziei A la rugby se vor dis
puta miercuri, 12 iunie, 
după următorul program: 
Steaua — R.C. Grivița Ro
șie (stadion Steaua, ora 
Î7,00); Dinamo — Gloria 
P.T.T. Arad (stadion O- 
limpia, ora 10,00); Știința 
Petroșani — Știința

CEMIN Baia Mare; Rul
mentul Bîrlad — C.S.M, 
Sibiu; Politehnica Iași — 
Farul Constanța.^.

In clasament conduce 
echipa Steaua — 42 punc
te, urmată de formațiile 
Dinamo — 39 puncte și 
Farul Constanța — 36 
puncte.

(Agerpres)

TELEX • SPORT • TELEX • SPORT
VARȘOVIA’ 11 (Ager

pres). — In orașul polonez 
Zakopane s-a disputat me
ciul de șah dintre repre
zentativele feminine ale 
Poloniei și României, în
cheiat cu victoria șahiste. 
lor românce cu scorul dc

20—14. Echipa țării noas
tre a fost alcătuită din 
Elisabeta Polihroniado — 
Rusu, Gertrude Baumstark, 
Viorica Ionescu, Ligia Jic- 
man, Gabriela Olteanu și 
Otilia Ganț.

BEIJING 11 (Agcrpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a fost adresat to- 
varășului Hu Yaobang, se
cretar general al Comitetu
lui Central al P.C. Chinez, 
ți celorlalți membri ai 
conducerii de partid și de 
stat a R.P. Chineze un mc. 
saj călduros de prietenie și 
urări de noi succese în 
activitatea de înalta răs-

pundere în conducerea 
partidului și statului, pu
să in slujba dezvoltării și 
prosperității poporului 
prieten chinez.

La rîndul său, tovarășul 
Hu Yaobang a transmis 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea sa 
și a celorlalți membri ai 
conducerii de partid și do 
stat a R.P. Chineze, un 
salut prietenesc, urări de 
sănătate, putere de mun
că și noi succese în în
treaga sa activitate, de

realizări tot mai mari 
in activitatea desfășura
tă de partid și poporul ro
mân în opera ele edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul IIu 
Yaobang a tovarășului ge
neral colonel Vasile Mi- 
lea, prim-adjunct al ' mi
nistrului apărării națio
nale a Republicii Socia
liste România și șef al Ma-

relui Stat Major, care a 
efectuat, în fruntea unei 
delegații militare româno, 
o vizită oficială in R.P. 
Chineză.

In cursul întrevederii, 
au fost evidențiate relați
ile de strînsă prietenie și 
colaborare între cele două 
partide, țări și popoare, 
exprimîndu-se dorința co
mună de a se găsi noi po
sibilități în vederea dezvol
tării în continuare, în toa
te domeniile, a acestor re. 
lății.

PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Ghețuri pc înăl- 
: ți mi ; Unirea: Jazz 20 ; 
: Parîngul: O lumină la e- 
i tajul X.

PETRILA: In ultimul
moment.

LONEA: Detașament cu 
i misiune specială.
i ANINOASA: Febra au- 
i rului.
1 VULCAN — Luceafărul: 

Talismanul toreadorului.
LUPENI — Cultural : 

Omul care a închis ora
șul.

URICANI: Trandafi
rul sărat.

N.R. Eventualele modi
ficări survenite în progra
marea filmelor aparțin In.

treprinderii Cinemato- j 
grafice Județene llunc- i
doara. i

TV ' I
i 

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- I 

nomie.
Dosarul resurselor i 
refolosibile.

20,35 Manifest pentru i 
pace — emisiune de '■ 
versuri. . i

20,45 Tribuna TV.
Congresul al IX-lea j
— Congresul mari. : 
lor înnoiri.

21.00 Film în serial (co- = 
lor).
„Pan VVolodvjowski" = 
Premieră TV.
Producție a studiou- j 
rilor poloneze. 
Prima parte.

!l,50 Telejurnal.
2,00 închiderea progra- i 

inului.

Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară
NAȚIUNILE UNITE 11 (A- 

gerpres). — Apelul pentru de
zarmare și pace al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste din Republica Socia
listă România, adresat parti
delor și organizațiilor demo
cratice, guvernelor, tuturor 
popoarelor din țările europe
ne, din Statele Unite ale A- 
mericii și Canadei, adoptat la 
23 mai a.c. a fost difuzat ca 
document oficial al Adunării 
Generale a Organizației Na- 
i nilor Unite.

Pfuzarea Apelului Frontu- 
j. Democrației și Unității So

cialiste in cadrul organizației 
mondiale reprezintă o nouă

expresie a vocației constante 
de pace a României socia
liste a prestigiului și largii 
audiențe de care se bucură 
îndemnurile vibrante ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
la unirea eforturilor tuturor 
statelor și popoarelor lumii 
pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înlăturarea primejdiei 
nucleare, la acțiuni hotărîte 
pentru salvgardarea dreptu
lui suprem al oamenilor la 
pace, la viață, la existență 
liberă și demnă.

TOKIO 11 (Agerpres). — 
In Japonia a fost inițiată 
o amplă campanie do

strîngerc de semnături pe 
o petiție în favoarea inter
zicerii armelor nucleare. 
Organizatei ii acestei acți
uni au anunțat că vor fi 
strînse peste 30 milioane de 
semnături înainte de ma
nifestările care vor avea 
loc cu prilejul comemoră
rii bombardamentelor a- 
tomice de la Hiroshima și 
Nagasaki, în luna august.

BRUXELLES 11 (Ager
pres). — La Bruxelles 
s-au desfășurat lucrările 
congresului național al 
organizației Frontului bel
gian al independenței, la

care au luat parte delegați 
rcprezcntînd asociațiile 
locale ale veteranilor din 
cel cle-al doilea război 
mondial și luptătorilor din 
rezistență.

In luările de cuvînt, in 
documentele congresului o 
atenție deosebită a fost 
acordată problemelor în
cetării cursei înarmărilor 
nucleare .și înlăturării pe
ricolului de război. S-a 
subliniat necesitatea dimi
nuării considerabile a ar
mamentelor, precum și ' a 
utilizării cuceririlor .ști
inței și tehnicii exclusiv în 
scopuri pașnice.

Liceul industrial nr. 1 Lupeni
INCADREĂZA urgent

muncitori calificați în meseriile (le :
— tîmplar
— electrician dc întreținere și reparații.
Relații suplimentare se primesc zilnic la 

secretariatul școlii, telefon 60779.

Mica publicitate
VIND garaj metalic. Vul

can, Bd. Victoriei 3 B 2, 
sc. 2, ap. 20. (3826)

VIND Skoda 120 L, Ani- 
noasa. Telefon 152. (3825)

PIERDUT foaie matri
colă de 9 clase pe nume
le Bădoi Viorica, eliberată 
de Liceul industrial Petri- 
la în anul 1979. O declar 
nulă. (3827)
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