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ȚÂRII cn MAI MULT CÂRBUNE!

Președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren, au continuat, 
miercuri, 12 iunie, la 
stațiunea Neptun, convor
birile începute la Bucu
rești.

Cu acest prilej, s-au e. 
xaminat aspecte esențiale 
ale vieții politice mondi
ale.

K fost subliniată preo
cuparea României și Tur
ciei față de situația deo
sebit de complexă și gravă 
existentă în lume, relevîn. 
du-se că, în aceste împreju
rări, este imperios nece
sar ca toate statele, indi
ferent de orînduirea lor 
socială, să conlucreze 
strîns și să acționeze ho- 
tărît pentru a se pune ca
păt evoluției periculoase a

evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru 
afirmarea politicii de des
tindere, înțelegere și cola
borare între națiuni.

Schimbul de vederi a pus 
în evidență faptul că pro
blema fundamentală a e- 
pocii noastre o constituia 
oprirea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nuclea-

(Continuare în pag. a 4-a)

în sprijinul 
producției 

t
După ce în schimbul I, 

colectivul minei 
a extras 
preliminar, 
bul II, la 
prindere a 
eveniment 
semnat — 
be tehnologice a doua ma
șină de extracție de la pu
țul cu schip.

Lucrarea, care s-a exe
cutat concomitent cu pre
gătirea, în vederea preluă
rii producției de la orizon
tul 360 (sectorul IV) este 
rodul muncii în schimburi 
prelungite a formațiilor de 
lucru conduse de tehnicia
nul Alexandru Dolhăscu, 
maistrul Iulian Scafeș și 
sing. Oscar Simonis.

Și, tot referitor la 
zontul 360, de unde 
ducția va fi preluată 
această a doua mașină de 
extracție, s-au montat ben
zile transportoare, insta
lațiile și dispozitivele de 
automatizare și a fost stră
puns primul suitor colec
tor, de către brigada con
dusă de Constantin Neguț 
(B. MIRCESCU)

Resursele interne
mai bine valorificate!

în vizită la întreprinderea
de utilaj

Lupeni
400 tone peste 
ieri, în schim- 
această între- 
avut loc un 

demn de con- 
a intrat în pro-

ori- 
pro- 

cu

După primele cinci luni 
ale anului, întreprinderea 
minieră Lupeni depășește 
procentul de cenușă la toa
te cele trei locuri de recep
ție a cărbunelui, pe total, 
înregistrînd, față de 
puncte cît era 
plan, 48,1 
puncte. Co

respunzător 
acestei neîn- 
cadrări în in
dicatorul de 
calitate în
treprinderea 

este penali
zată în luna mai cu 22 264 
tone de cărbune. Dacă a- 
ceastă penalizare nu ar fi 
existat, probabil că I.M. 
Lupeni ar fi înregistrat la 
finele celei de-a cincea luni 
un substanțial plus, minu
sul la producția de cărbune 
extras fiind pe luna amin
tită de 6 000 tone. Prin ur
mare, avînd în vedere fap
tul că sporirea producției 
de cărbune pentru cocs con-, 
stituie un element funda
mental al activității, mai 
ales în condițiile cerințelor

42,5
prevăzut în

tot mai mari ale industriei 
siderurgice, problema cali
tății cărbunelui se impune 
a fi tratată cu toată serio
zitatea, atît la nivelul for
mațiilor de lucru, cit și Ia 
nivelul conducerilor sectoa
relor și mai ales la nivelul

Acțiunea
COCS ‘35

activității de 
la suprafață. 
Situația sta
tistică pri
vind evoluția 
încadrării în 

indicatorul 
de calita
te ne re
de lucruri celevă o stare 

trebuie să constituie serioa
se motive de reflecție pen
tru cei direct implicați în 
asigurarea calității cărbune
lui. Recepția cărbunelui la 
mina Lupeni se face prin 
trei puncte distincte.- ga
leria de coastă, schi pul și 
cariera. La fiecare din aces
te puncte coeficientul de ce
nușă înregistrat depășește 
lună de lună procentajul

Gheorghe CHIRVASA
(Continuare în pag. a 2-a)

Republicii 
Evren, a vi- 

dimineața, 
de utilaj 

u-

Pre.ședintele 
Turcia, Kenan 
zitat, miercuri 
întreprinderea 
chimic „Grivița Roșie",
na dintre cele mai puter
nice unități economice din 
Capitală.

Vizita în moderna unita
te bucureșteană a permis 
președintelui Turciei să 
cunoască în mod direct

chimic „Grivița Roșie“
eforturile depuse de sta
tul român pentru dezvol
tarea unei industrii puter
nice, constituind, în același 
timp, un bun prilej de a 
se examina posibilitățile 
concrete de intensificare a 
cooperării dintre între
prinderea „Grivița Roșie" 
și întreprinderi din țara 
prietenă.

In cursul vizitei, gazdele

au prezentat macheta Ra
finăriei Anadolu, pe care 
au construit-o în Turcia — 
unitate modernă, aflată în 
stadiul de finalizare și ca
re va prelucra circa 5 mi
lioane tone de țiței pe an.

Ea încheierea vizitei, pre
ședintele Turciei a expri
mat aprecieri Ia adresa re
alizărilor unității.

(Agerpres)

Oaspeți ai județului Constanța
Pre.șcdintele

Turcia, Kenan 
sosit, miercuri, 
Constanța.

Pe aeroportul interna
țional Mihail Kogălnicea- 
nu, înaltul oaspete a fost 
salutat de Nicolae Miha- 
lache, președintele Comi-

Republicii
Evren, a 
în județul

In pagina a 4-a

Actualitatea in lume
Sport
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totului Executiv al Consi
liului popular * județean 
Constanța.

De la aeroport, coloana 
oficială de mașini s-a în
dreptat spre Poarta Albă. 
Aici, șeful statului turc și 
persoanele ce-1 însoțesc 
s-au îmbarcat pe nava

v

I

„Steaua Polară“ și au stră
bătut apele canalului pînă 
la ecluza de la Agigea.

După acostarea navei Ia 
Agigea, președintele Re
publicii Turcia este invitat 
să viziteze turnul de co-

(Continuare în pag. a 4-a)

Incrustații pe „brățara de aur" 
a electromecanicilor

Gîndire, experiență, 
inițiativă•

„Despre sectorul VII se 
poate spune că este omo
gen deoarece întrunește, 
prin oamenii săi de bază, 
un mare număr de calități". 
Ștefan Toma, inginerul 
șef electromecanic al minei 
Paroșeni ne vorbește do
mol, semn că are grija fie
cărei aprecieri, despre co
lectivul sectorului electro
mecanic, cel care „ține în 
spate" toată mecanizarea 
din subteran. Din detaliile 
relatate înțelegem că sec
torului îi revine un rol deo
sebit, dat fiind nivelul a- 
vansat al planului tehnic 
pe întreprindere i 4 fron
tale cu mecanizare comple
tă asigură aproape toată 
producția întreprinderii, 
transportul este, de ase
menea, în întregime meca
nizat, iar noutățile tehnice 
au pătruns în 
și la lucrările 
re-pregătire, 
diminueze cu 
tele minerilor 
tru frontale, interlocutorul 
ne vorbește despre calități
le celorlalte formații, mai 
rar amintite în legătură cu 
succesele vreunui abataj, 
dar mai des criticate cînd 
desfășurarea ritmică a ex
tracției 
„din 
nice".

„Aș 
că in 
taj condus de 
Ciobănoiu a fost 
cu susținere 
într.un timp record", 
exact la ce vă referiți ?“. 
„Mă refer la faptul că la 
alte întreprinderi miniere, 
lucrări identice au fost e- 
xecutate în circa 3 luni, iar 
la noi într-o singură lună".

„Condițiile pot fi cu mult 
diferite". „Sint diferite, 
e adevărat, dar nu prea 
mult. Esențial este că sec
torul nostru, prin echipa 
„service", împreună cu bri
gada care exploatează a- 
batajul, respectiv cea con
dusă de Constantin Ciobă. 
noiu, au asigurat o organi
zare mai atentă a lucrării. 
Cu puțină ingeniozitate, a 
fost ușurat transportul sec
țiilor pe puț, pe galerii, au 
fost amenajate platforme 
adecvate, a fost folosit mo. 
noraiul. Camera de mon
taj a fost pregătită minu
țios și toate acestea au 
permis un ritm mediu de

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 2_a)

Investițiile anului 1985

Livrarea ritmică a utilajelor 
pentru montaje - problemă 

majoră pe șantierul 
preparației Livezeni

Unul din principalele o_ 
biective de investiții in
dustriale din municipiu, 
prin care se vizează valori
ficarea calitativ superioa
ră a unei mai mari canti
tăți de cărbune din Valea 
Jiului îl constituie Prepa- 
rația Livezeni. Conform 
sarcinilor de plan, prima 
linie de preparare va tre
bui să fie pornită în pro
be tehnologice la sfîrșitul 
lunii septembrie a.c. Pen
tru respectarea termenu
lui de punere în funcțiu
ne, constructorii din ca
drul brigăzii nr 2 Live
zeni a I.A.C.M.M., care e-

xecută lucrările de con
strucții și montaje au des
fășurat o amplă activitate 
și au obținut în 'Ultimele 
luni rezultate remarcabile. 
Partea de construcție a 
clădirii care va adăposti 
spălătoria și flotația a a- 
ajuns la cota finală. Se lu
crează în ritm susținut la 
construcția culoarelor de 
benzi transportoare, la ins
talațiile de stocare a căr
bunelui brut și a cărbune
lui spălat, la stația de fil-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

II

mare măsură 
de deschida-

Fără să 
nimic meri- 
din cele pa-

este întreruptă 
cauze electromeca-

dori să consemnați 
blocul III, noul aba- 

Constantin 
echipat 

mecanizată 
Mai

socialiste
Luna educației politice 

și culturii

Arta, o 
Lauda omului

muncii și 
creației saîe“

Luna manifestărilor po- 
litico-ideologice, cultural- 
educative și sportive, su
gestiv intitulată „Laudă 
omului muncii și creației 
sale" a oferit fericitul pri
lej unor slujitori ai artei 
sunetelor, compozitori, 
muzicologi, interpreți, ca
dre didactice, de a lua 
contactul cu realitatea 
clocotitoare din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului.

In cadrul acestei vizite 
de informare și documen
tare am fost însoțiți 
Un număr important 
compozitori și 
logi de frunte 
noastre, avînd ocazia 
cunoaștem oameni i 
sebiți, oameni 
angajați plenar să întîm- 
pine cu noi și mari suc
cese în muncă împlinirea 
a două decenii de la 
de-al IX-lca Congres 
partidului, piatră de 
tar în amplul proces 
edificare a socialismului 
și comunismului în Româ-

de 
de 

muzico. 
ai țării 

să 
deo- 

hotărîți,

PETROȘANI N

nia socialistă, perioadă pe 
care, cu profundă mîn- 
drio patriotică, poporul 
nostru o numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In cadrul acestei vizite 
de informare și documen
tare ne-am propus trei o-

Prof. univ.
Nicolae CALINOIU, 

președinte al Uniunii 
Compozitorilor 

și Muzicologilor din R.S.R., 
rector al Conservatorului 

de muzică
„Ciprian Porumbescu“

cel
al 

ho- 
de

(Continuare in pag. a 2-a)
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In patru quadrați

Cel ce le știe pe toate

Dorin GHEȚAIn cadrul atelierului electromecanic minei Paroșeni se executa repa
rații și revizii de către meseriași cu înaltă calificare. Foto: T. ALEXANDRU

Pînă să deschizi gura și să-ți spui părerea, EL 
și dat drumul la meliță. TU, persoană informată, 
poți decît să ai, eventual, o părere, dar în fața 
nu face nici măcar doi bani. Și asta pentru că 
ȘTIE. El știe tot ! Nu-i documentat, nu a stu

diat, dar știe. Argumente ? Berechet. Nu contează 
că nu au nimic trainic. Totul se rezumă, în final, 
la tonul ridicat, autoritar, care se vrea fără replică. 
Dar lumea l-a ghicit și îl lasă în pace. Nu-1 deran
jează însă, fiindcă este convins că el le știe pe toate. 
Chiar dacă știe că... nu știe, el zice, zice vrute și 
nevrute.
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Luna educației politice și culturii socialiste

La obîrșiile
Luminii

Marți, la Lupeni, au con
tinuat întîlnirile delegați
ei Uniunii Compozitorilor 
și Muzicologilor dm R.S.R. 
și Conservatorului de mu
zică „Ciprian Porumbes- 
cu“ din București cu mi
nerii Văii Jiului. Sala de 
apel a celei mai mari mi
ne din țară, unitate sim
bol pentru mineritul ro
mânesc, a cunoscut frea
mătul firesc al marilor 
evenimente. Aici, „pe va
tra dintre Jiuri unde fră- 
mîntă norii titanice alua
turi de vechi așezăminte", 
aici, la obîrșiile luminii, 
am fost martorii unei ma
nifestări culturale cu vii 
rezonanțe în conștiința tu
turor participanților. Lu
crările corale interpretate 
cu o sensibilitate inega
labilă au fost răsplătite 
sincer de aplauzele făura
rilor luminii. „Mîndră ța
ră, la mulți ani !“, iată 
titlul primei lucrări cora
le prezentate, în fapt o 
sinteză a tuturor ideilor 
pe care țnicro-recitalul co
ral din sala de apel le 
impune. S-au succedat a- 
poi cîntecele româneș'/_
urare vie pentru toți cei 
ce muncesc aici la Lupeni, 
ca și în întreaga țară.

Concertul de seară a în
tregit sărbătoarea muzicii 
corale din Lupeni. Sala 
Palatului cultural a răsu
nat ca niciodată la aplau
zele unui public fin cu
noscător al artei corale.

) ••

Horațiu ALEXANDRESCU

Resursele interne-mai bine valorificate!
Arta, o „laudă omului 

muncii și creației suit"
(Urmare din pag. I)

biective: acela de a asi
gura o mai bună docu
mentare a noastră în ve
derea realizării unor crea
ții muzicale valoroase, 
inspirate din viața și 
munca harnicilor mineri 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, în al doilea 
rînd de a ne reîntîlni cu 
valoroasele formații mu
zicale din localitățile mu
nicipiului, cu care, ca și 
în anul trecut, am reali, 
zat un valoros schimb de 
experiență — prezentă fi
ind în această acțiune și 
prestigioasa formație co
rală „Madrigal" a Conser
vatorului de muzică „Ci
prian Porumbescu" — 
purtînd împreună o serie 
de discuții interesante pe 
probleme de repertoriu, 
interpretare, tehnică a 
cîntului și dirijatului. Cel 
de-al treilea obiectiv a 
fost acela de a prezenta 
o suită de concerte atît 
în sălile de apel cît și în 
cluburile muncitorești, 
susținute de Borul „Ma. 
drigal" dirijat de compo
zitorul și dirijorul Marin 
Constantin, artist emerit, 
care obține în mod con
stant succese deosebite, 
fiind recunoscut atît în 
țară cît și peste hotare 
ca una dintre formațiile 
cele mai valoroase. Spre 
satisfacția noastră, con
certele au prilejuit apa
riția în fața oamenilor 
muncii și a unor tinere 
speranțe ale artei inter
pretative muzicale româ. 
nești, studenți la conser-

vatorui bucureștean, în
soțiți de cadre didactice, 
ceea ce le dă prilejui pe 
de 
la 
re 
de 
de 
litate de viitori artiști 
cetățeni ai României 
cialiste.

Fără îndoială, vizita 
care am efectuat-o 
Valea Jiului se 
în suita contactelor per
manente pe care noi, mu
zicienii le avem cu oa
menii muncii din diferite 
sectoare ale vieții social- 
economice, în vederea 
realizării unor creații va
loroase. inspirate din rea
litățile socialiste ale pa
triei, lucrări care să pre
zinte în forme artistice 
elevate aspirațiile oame- 
nilrr muncii din țara 
noastră, elanul lor con
structiv, sensibilitatea a- 
leasă și optimismul ce 
caracterizează poporul 
nostru, constructor al so
cialismului.. Este o dato
rie patriotică și cetățe
nească pentru noi, cei ca
re ne desfășurăm activi
tatea în domeniul artelor, 
de a reda în lucrările 
pe care le creăm și le in
terpretăm, realitățile care 
ne înconjoară, dinamismul 
vieții noastre sociale. în
crederea deplină în viito
rul luminos al patriei 
făurit sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, în 
frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

o parte de a contribui 
nobila operă de educa- 
a maselor și pe de alta 
a participa la acțiuni 
integrare a lor în ca-

so-

pe 
în 

înscrie

(Urmare dm pag. 1)

admis în proporții diferite, 
funcție atît de conținu
tul în steril al zăcămîntu- 
lui, dar și de interesul ma
nifestat pentru sporirea ca
lității cărbunelui. De exem
plu, la punctul de recepție 
galerie de coastă unde nu 
există instalație de claubaj. 
la cinci luni se înregistrea
ză 48,5 puncte la cenușă 
și 8,4 la umiditate (planul 
este de 8,4). Deci neexistînd 
instalație de claubaj, cali
tatea cărbunelui rămîne 
doar funcție de condiții
le de zăcămînt. Dealtfel, și 
procentele de cenușa obți
nute susțin afirmația, si
tuația prezentîndu-se ast
fel : în ianuarie 49,9, in fe
bruarie 48,9, în martie 48,5, 
în aprilie 46,8, iar în luna 
mai 48,2 puncte. Lucrurile 
nu stau prea bine nici la 
cel de-al doilea punct de 
recepție — schip — unde pe 
primele cinci luni s-au în
registrat următoarele pro
cente privind conținutul de 
cenușă : 45,6, 46,5, 45,3, 44 
și 45,7 puncte în luna mai. 
După cum se observă

acest punct de recepție, dc-, 
și există depășiri la procen
tul de cenușă, ele sînt mai 
mici, aceasta ca urmare a 
trecerii producției prin in
stalația Trommel-concasor. 
Cele mai man neajunsuri 
prezintă însă cel de-al trei
lea punct de recepție, ca
riera, unde procentul de ce
nușă este cuprins între 56,7 
puncte și 62,2 puncte. De 
fapt un procent ce atîrnă 
destul de greu în balanța 
calității, care — sîntem 
convinși — ar fi fost mult 
mai mic dacă s-ar fi luat 
toate măsurile posibile. 
Spunînd aceasta avem în 
vedere instalația de claubaj 
la suprafață care nu a func
ționat decît sporadic dato
rită neplasării forței de 
muncă necesare. După cum 
am aflat la nivel de între
prindere, începînd de luna 
aceasta instalația 
baj va funcționa 
fiind luate toate 
pentru plasarea a
doi oameni pe schimb, care 
să asigure separarea steri
lului de cărbune. Dealtfel, 
neîncadrarea în coeficientul 
de calitate se pare că a in-

de clau- 
continuu, 
măsurile 
cel puțin

ceput să fie privită cores
punzător, la nivelul între
prinderii fiind luate o serie 
de măsuri care au și înce
put să fie aplicate. Dintre 
acestea se remarcă în pri
mul rînd preluarea produc
ției sectoarelor III și IV pe 
schip și trecerea ei prin 
Trommel-concasor, funcțio
narea continuă a instalației 
de claubaj la suprafață, pre
cum și depozitarea sterilu
lui în abatajele cameră. 
Totodată, la orizontul 360 
se vor construi suitori care 
vor crea posibilitatea de
versării cărbunelui și steri
lului pe fluxuri separate. 
Deci, după cum se consta
tă, la nivelul întreprinderii 
problema calității cărbune
lui a început să fie privită 
cu toată seriozitatea, impli
cațiile ei în realizarea sar
cinilor de plan ale între
prinderii fiind cunoscute ca 
și consecințele neîncadrării 
în procentul de cenușă ad
mis. Rezultatele înregistrate 
după primele cinci luni ale 
anului trebuie să constituie 
pentru mina Lupeni un se
rios și îngrijorător motiv de 
reflecție.

Gîndire, experiență, inițiativă
(Urinare din pag. 1)

zi.
Și 

de 
fost

montare de 3 secții pe 
Cu cîtva timp înainte, 
la abatajul condus 
Francisc Fazakaș a 
obținut același ritm zilnic
de montare, ceea ce în
seamnă că sectorul a acu. 
mulat deja o bună expe
riență la aceste lucrări".

Echiparea unui abataj 
mecanizat necesită într-a. 
devăr gîndire, experiență, 
inițiativă. Calități cu priso
sință dovedite, după cum 
ne-a relatat interlocuto
rul, de oamenii de bază ai 
colectivului. Ștefan Tudo. 
ran, maistru electromeca
nic principal este înscris 
în bogata « ionică de mun. 
că a sectorului cu adaptă
rile ingenioase aduse hi
draulicii, „la susținerile 
mecanizate de tipul „Pitic". 
Cu o contribuție originală 
se înscrie, în aceeași cro
nică de muncă un alt mais
tru principal electromeca
nic, Iosif Șinca, autorul 
unei instalații universale 
de înaintare, al cărei pro
iect a fost propus pentru 
omologare. Sectorul a rea
lizat cu forțe proprii re
condiționarea unei combi
ne, obținînd astfel o eco
nomie de un milion

Multe alte cadre de bază 
— Dumitru Stanca, Iosif 
Hornofer, Dumitru Leonte, 
Iosif Svircek, Pavel Diaco- 
nu, Valeriu Olaru, Grigore 
Divriceanu, Ion Darie, Wil
helm Gundisch, Vasile Ca- 
priș, Aristică Moșilă și al
ții — își pun zilnic am
prenta priceperii pe o sea
mă de lucrări de care de
pinde funcționarea angre
najului deosebit de complex 
al acestei mine cu grad a. 
vansat de mecanizare. Pa
siunea și ingeniozitatea a- 
cestor „mari meseriași" gă
sesc mereu teren de afir
mare: la recondiționarea
unor piese, recuperarea 
materiilor prime, Întreține
rea instalațiilor, pentru ca
re graficul de revizii este 
respectat fără abatere.

Departe de a fi un sec
tor auxiliar, cum era cali
ficat cu 
sectorul 
înscrie, 
printre
ale întreprinderii, 
riașii săi, dintre care mulți 
poartă cu strălucire 
țara de aur", au o
parte de contribuție la suc
cesele minerilor din aba
taje, la creșterea economi
că și dezvoltarea tehnică a 
întreprinderii.

BRIGADA ȘTIINȚIFICĂ
Mîine, la ora 14. colecti

vul de muncă de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. va fi gaz
da brigăzii științifice a 
Casei de cultură a sindi
catelor. Dialogul cu spe
cialiștii invitați se va des
fășura sub semnul unui 
incitant generic: „Cunoaș
terea, dimensiune a omu
lui contemporan". (S.B.)

al țării, 
Paroșeni 
în siste- 
național 
aducîn-

Șeful de tura Dorin Modrea și tablotarul Gheorghe 
Crainic urmăresc la tabloul principal de Ia camera de 
comandă, funcționarea mașinilor și cazanelor din sec
țiile cazane și turbine, de la U.E. Paroșeni.

Plus
11 milioane kWh
Unitate de importanță 

deosebită pentru poten
țialul energetic 
Uzina electrică 
pulsează zilnic 
mul energetic 
noi kilowați, 
du-și o contribuție subs
tanțială la 
necesarului de 
La sfîrșitul 
cinci luni. Uzina 
trică a produs cu 
milioane kWh mai 
tă energie față de 
eași perioadă a 
trecut în condițiile 
ducerii consumului
11 500 tone 
convențional. Față 
planul la zi pe luna iu. 
nie< harnicii energeti- 
cieni de la Paroșeni 
realizat un plus de 
milioane kWh 
gie electrică. (G.C.)

asigurarea 
energie, 

primelor 
elec-

51 
mul- 
ace_ 

anului 
re- 
cu 

combustibil 
de

gospodărească ce se cere urgent rezolvată

mulți ani in urmă, 
electromecanic se 

la mina Paroșeni, 
colectivele de bază 

Mese-

„bră- 
m ire

Primim la redacție o se
sizare, semnată de un 
grup de studenți. Conținu
tul ei vizează o deficiență 
intolerabilă, o gravă ano
malie de ordin 
resc. De i 
atît de 
ții ? Un 
scrisoare 
lămuritor 
dar:
de mine Petroșani, situată 
intr-o zonă pitorească a 
orașului, cu aerul prime, 
nit de frunzișul salcîmilor 
infloriți și al altor arbori 
ce o înconjoară, oferă 
diții plăcute sutelor 
studenți ce servesc 
masa. Regretabil este 
că peisajul agreabil 
jurul acestui edificiu

gospodă- 
ce o incriminează 
vehement studen- 
fragment din 
poate fi cel mai 

• răspuns. Așa- 
„Cantina Institutului

cial suferă nefericite de
gradări. De ordin gospodă
resc. Unii cetățeni ce locu
iesc pe strada Brazilor și.au 
făcut de un timp prostul 
obicei de a depozita res
turile menajere intr-un

din 
de

A venit vara. Iar 
motive de igienă lesne 
înțeles, noi, cei care frec
ventăm cantina studen
țească, dorim ca această a- 
nomalie gospodărească să 
fie eradicată cit mai ur-

Pe urmele unei sesizări

con- 
de 

aici 
insă 
din 
so-

punct din capătul străzii, 
tocmai în dreptul localu
lui cantinei. La orele ser
virii mesei, noi, studenții 
trecem prin acel loc. iar 
imaginea dizgrațioasă a 
ditamai grămezii de gunoi 
cu roiuri de muște pe el 
și emanind mirosuri in
suportabile, ne însoțește 
pînă în sala de mese.

I 

I

I

I 

t 
y

„CINTAREA ROMÂ
NIEI". In perioada 14— 
16 iunie, la Bistrița va 
avea loc faza republicană 
a Festivalului național 
„Cîntarea României". Din 
Valea Jiului vor partici
pa formațiile de teatru, 
montaje, recitatori. De a- 
semenea, în 15—16 iunie, 
la Deva se va desfășura 
faza republicană pentru 
formațiile muzicale fol-

cloiice și fanfare. (M.B.) 
RECEPTIVITATE.

urma articolului 
critic „Una caldă, 
rece în grădinile 
ră“, la restaurantul
silvania“ din Petrila

agen-
In 

nostru 
una 

de va- 
„Tran_ 

a
apărut, ca din pămînt, o 
frumoasă terasă. Deci se 
poate ? (M.B.)

CEC IN... CASA NO
UA. Pînă la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, agenția 
CEC din Petroșani 
desfășura servicii în 
nouă. Noul sediu se 
la parterul blocului

va 
casă 
află

de

STAT 
va pre- 

sediu, 
a- 

Ma-

vizavi de vechea 
ție. (M.B.)

TEATRUL DE 
„VALEA JIULUI" 
zenta sîmbătă, la
comedia „Somnoroasa 
ventură" de Teodor 
zilu. Printre interpreți, 
Patricia Grigoriu, Ștefa. 
nia Donca, Alexandru 
Angheiescu. (Al. II.)

ECHIPAMENT. Echipa 
de handbal, proaspăt în
ființată a I.M. Uricani — 
condusă de electricianul 
Vasile Constantin și com
pusă în exclusivitate din

tineri muncitori eu 
vitate în sectoarele 
producție — își desfășoa
ră antrenamentele în 
condiții îmbunătățite. E- 
chipamentul a fost de 
curînd completat cu o 
garnitură întreagă de tre
ninguri, pantofi de sport, 
mingi ele, în valoare de 
16 000 de lei. (I.B.)

■
I
I
I
I

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

gent. Facem de aceea un 
apel la E.G.C.L. Petroșani 
pentru a interveni grab
nic cu măsurile gospodă
rești ce se impun, iar la 
cetățenii din strada Brazi
lor să dea dovadă de în
țelegere, de simțul res
ponsabilității civice".

Pe urmele acestei înte
meiate sesizări a grupului 
de studenți, iată-ne stră- 
bătînd strada Brazilor. Re. 
alitatea de la fața locului 
confirmă temeinicia sesi
zării. Ba ne oferă în 
plus și elemente de suport 
pentru sugerarea 
Iuții de 
blemei 
discuție, 
este atît 
seze în interiorul străzii — 
dar în nici un caz în fața 
cantinei — două contai
nere în care locuitorii stră. 
zii să-și depoziteze în mod 
civilizat resturile menaje
re provenite din gospodă
riile lor“ — propun stu
denții în încheierea scri
sorii. Și le dăm dreptate.

unor so- 
rezolvare a pro- 
gospodărești în 
„Credem că nu 

de greu să se pla-

Cu precizarea: unul din
tre containere să fie am
plasat așa cum propun ei, 
pentru a se dezafecta 
cantina 
zii 
ța 
loc 
Al 
aibă locul la celălalt ca
păt al străzii, eventual 
colțul 
strada 
aici ? 
în momentul de față 
află două mari grămezi de 
gunoi (zgură, cenușă, res
turi menajere) depozitate 
pe o latură și pe alta a 
carosabilului străzii; upa 
in fața imobilului cu nr. 
18. iar cealaltă in dreptul 
imobilului cu nr. 12. De 
ce nu ar fi depus direct 
într-un, container acest gu- . 
noi ?

Strada Brazilor se pre
zintă cu carosabilul cu
rat, întreținut corespun
zător pentru a permite 
mijloacelor de transport 
ale E.G.C.L. să intre și 
să iasă cu containerele de 
salubrizare. Locuitorii stră
zii, dealtfel buni gospo
dari, recomandindu-i în 
această calitate curțile și 
grădinile caselor frumos 
ordonate, ar avea de cîș- 
tigat un atuu 
țrne de igiena 
civilizație.

a se
și porțiunea stră- 

din fața ei de prezen- 
total neavenită în acel 
a gunoiului menajer, 
doilea container să-și

de joncțiune
11 Iunie. De 

Pentru că și

la 
l u 
ce 

aici
se

în plus <e 
publică,' de

I. BRADEANU
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace
a tovarășului NiOQLAE CE AU ȘESCU,

chemarea F.D.U.S

Creația muncii are nevoie de liniște
Oricine trece pe lingă unitatea in care lucrez, În

treprinderea de Utilaj Minier Petroșani, va putea ve
dea, înscrisă cu litere uriașe, pe frontispiciul halei 
principale de producție, această simbol'că îngemă
nare: „Ceau.șescu—Pace“. Ea vorbește de la sine des
pre neobosita activitate a președintelui țării noastre 
pusă în slujba apărării păcii, pentru promovarea re
lațiilor de colaborare între state, în interesul reciproc 
al popoarelor lumii. Inițiativele de pace ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu ne umplu sufletul de mîn- 
drie patriotică, pentru că ele se fac expresia dorin
ței de creație liberă, a poporului nostru, a oamenilor 
de pe aceste meleaguri, care știu că pentru dezvolta, 
re, pentru progres au nevoie de liniște. De .>reea, eu și 
colegii mei din atelierul de prelucrări mecanice, în
tregul nostru colectiv de muncă, subscriem pe deplin 
la Apelul Frontului Democrației și Unității Socialis
te, document care atrage atenția asupra pericolelor

continuării cursei înarmării, și îndeosebi a înarmării 
nucleare.

întreprinderea noastră s-a dezvoltat continuu. In 
halele ei de producție fabricăm utilaje pentru mine
rit, deci pentru extragerea cărbunelui destinat produ
cerii energiei electrice, pentru industria țării — ac
tivitatea noastră este consacrata 
Dar pentru aceasta avem nevoie 
Și, desigur, nu numai noi, ci toți 
pe toate meridianele lumii.

Iată de ce, încă o dată, îmi 
fierbinte la Apelul F.D U.S., la această nouă și stră
lucită inițiativă de pace a țării noastre, a președinte
lui ei. tovarășul \T;eo)ne Ceaușescu.

progresului patriei, 
de liniște, de pace, 
oamenii de bine de

exprim adeziunea

Dumitru LUCA, 
strungar, atelierul de prelucrări mecanice,

I.U.M, Petroșani

în consens cu voința întregului popor

VĂ SUGERĂM I

O solicitare ce poate fi 
satisfăcută !

Construcția unei armă
turi TH, necesară susține, 
rii galeriilor în subteran, 
implică operații in care 
competența profesională, 

jariceperea și măiestria 
constructorilor sînt soliei- 
tate deopotrivă. Dar, din 
păcate, multe dintre aces
te armături sînt deterio
rate încă înainte de a fi 
montate în subteran, mai 
precis la descărcarea și 
depozitarea lor! Explica
ția e simplă; talpa armă
turii, fiind prinsă prin 
„sudură în puncte", a- 
ceasta cedează Și talpa se 
desprinde, armătura de-

a-

venind, astfel, inutilizabi
lă. Apoi, armăturile de
teriorate sînt transportale 
din nou la întreprinderea 
producătoare, unde sînt 
refăcute prin aceeași me
todă sau unele zac uitate 
pe galerii. Ne facem m- 
terpreții beneficiarilor
cestor armături, sjigerînd 
constructorilor folosirea 
procedeului de „sudură 
continuă", in locul celei 
„în puncte", procedeu care 
ar elimina situații neplă
cute de genul celor rela
tate în felul acesta, calita
tea armăturilor avînd de 
cîștigat.

Opriți distrugerea vagoanelor!
sau a altui mijloc, este fă. 
cută cu ajutorul buldoze
rului. Mai precis, vagoa
nele sînt împinse cu la
ma buldozerului din par
tea laterală. „Scopul scu_ 
ză mijloacele" ar putea 
spune cei de la carieră, 
numai că lama buldozeru
lui sparge pereții vagoa
nelor, distrugîndu-le pre
matur. Drept dovadă, cele 
douăzeci de vagoane dis
truse, dintre care multe 
sînt abia venite de la u- 
zina producătoare. Dese
le solicitări de la prepara- 
ție pentru oprirea unei 
astfel de practici au ră
mas fără nici un răspuns, 
vagoanele continuînd să 
fie distruse în continuare 
fără milă.

Solicităm și noi celor de 
la carieră să renunțe la 
astfel de îndeletniciri care 
aduc pagube mari avutu
lui obștesc. O anchetă ca
re să stabilească vinovății 
considerăm că ar fi bine
venită și ar opri distruge
rea vagoanelor, care riscă 
să capete amploare !

Ceaușescu, cuprinse în A- 
pelul F.D.U.S., adresate 
tuturor popoarelor plane
tei. Aceste inițiative con
cretizează luminoasele 
aspirații de pace și cola
borare ale poporului ro
mân, a cărui istorie mul
timilenară constituie o 
pildă elocventă pentru u. 
manitate, prin lupta ne
întreruptă împotriva

Imi desfășor 
tea, împreună 
mea Maria 
concediu de 
pă nașterea 
treia fetițe 
tovarăși de 
durile Sterminosului, din 
cadrul sectorului fores
tier Lonea. In „creierii" 
munților sîntem departe 
de lume, dar nu și de pro
blemele ei, iată motivul tropitorilor străini, 
care ne-a făcut să primim 
cu satisfacție noile 
țiative de pace, 
de președintele 
niei, tovarășul

activita- 
cu soția 

acum în
natalitate, du_ 
celei de a

— cu ceilalți 
muncă în pă.

I
„Tîrgul cooperației 

meșteșugărești” 
— ediția a Il-a —

ini- 
lansate 
Româ- 

Nicolae

Sub genericul „Nedeii 
vulcănene", sîmbătă și du
minică, 8 și, respectiv. 9 
iunie, a avut loc cea de.a 
doua ediție a „Tîrgului co
operației meșteșugărești" 
organizat de cooperativa 
„Straja" Lupeni, cu spriji
nul larg al unităților com
ponente. aflate cu sediul 
în orașul Vulcan.

Pârtiei pînd cooperative 
de prestigiu ca „Drum 
Nou" Hunedoara, „Viața 
nouă", Orăștie, „Hațega- 
na" — Hațeg, „Unirea" Pe
troșani, „Streiul" Călan și, 
bineînțeles, gazda acestei 
manifestări, cooperativa 
„Straja" Lupeni, la Vulcan 
au fost prezentate produse 
de artizanat, confecții, ma_ 
rochinărie, tricotaje și blă. 
nărie. Și această a doua 
ediție a tîrgului coopera
ției meșteșugărești s-a în
scris pe linia bogatei ex
periențe a organizatorilor 
care pregătesc cea de-a 
șasea ediție a manifestării 
similare, proiectat pentru 
a avea loc în 14—15 i 
gust, la Lupeni. (Al. T.)

Notă
Ceaiul și

co-

înțe-
v.ta-
con-

Numai în pace și 
iegere, eradicînd din 
ța internațională 
fruntările < rmate și cursa 
demențială- a înarmări-

lor de orice fel, națiunile 
lumii vor avea asigurate 
o dezvoltare liberă, in
dependentă, în consens cu 
multilateralul vis al u- 
manității. In acest context 
și noi forestierii din mun
ții Văii Jiului ne anga
jăm să contribuim cu 
forțe sporite la dezvolta
rea economicp-socială a 
patriei noastre și astfel la 
întărirea forțelor păcii in 
lume, la afirmarea supe
riorității celei mai drep
te c’înc'uiri din cîte s-au 
perindat de-a lungul is
toriei, sccialismul. Sîn-

tem mîndri că mesajul 
nostru de pace are, prin 
inițiativele secretarului 
general a) partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un ecou favo
rabil la nivelul opiniei 
publice mondiale, asigu
ră poporului nostru un 
rol de prestigiu în lupta 
pentru făurirea unui vi
itor fericit tuturor oame
nilor de pe întreaga pla
netă și copiilor lor.
Maistru Emil BURLAN, 

Exploatarea forestieră 
Sterminosu,

U.F.E.T. Petroșani

(Urmare din pagina 1)

coletele pentru gara
Intr-o dimineață pe la o- 

ra 11, la ghișeul de preda- 
re-primire a coletelor al 
Oficiului de poștă și te
lecomunicații Petroșani. 
Deci, la poșta mare. La 
ghișeu, nimeni. Nici afară.

Din magazia de colete se 
aude o discuție. O discuție 
între femei, cu amănunte, 
curiozități, descrieri de oa
meni și situații. Cu 
cuvinte, un fel de... 
dacă termenul nu e 
tare. După ce-.și 
răbdarea, cetățeanul 
drăznește. Introduce 
prin ghișeu și se adresează 
politicos i

— Nu
— NU 

un ceai 
colo. Și discuția 
In total, vreo 10 minute. In 
sfîrșit, apare lucrătoarea. 
In vîrstă, o femeie care 
impune respect.

alte 
bîrfă, 
prea 

pierde 
în

căpui

vă supărați...
ne supărăm, bem 

I se aude de din- 
continuă.

pe 
aici 

în 
pre-

cu

Cărbunele exploatat în 
cariera Cîmpu lui Ncag 
este transportat la Uzina 
de preparare Lupeni eu 
ajutorul vagoanelor, 
calea ferată. Pînă 
nimic de zis, avînd 
vedere că Uzina de 
parare a fost dotată
un nou lot de vagoane de 
fabricație recentă. Dar, 
se pare că grija celor de 
la carieră pentru păstra
rea vagoanelor este uitată. 

Manevrarea vagoanelor în
cărcate, în loc să fie fă
cută cu ajutorul troliului

O nouă unitate de
cooperație meșteșugărească

In contextul preocupări
lor cooperativei meșteșu
gărești „Straja" din Lu- 
peni de a diversifica ga
ma prestărilor de servicii 
puse la dispoziția cetățe
nilor, recent la Vulcan a 
fost deschisă o nouă 
tate. Este vorba de 

tatea nr. 61 „Croitorie 
tru bărbați și femei", 
dusă de Emil Filip.

uni- 
uni- 
pen- 
con- 
Uni-

tatea este situată la p ic
terul blocului C 31 (în fa
ța oficiului 
beneficiază 
și moderne, 
cooperativei
o servire promptă, la ni
velul celor mai înalte exi
gențe.

P.T.T.R.) și 
de spații noi 
unde clienții 
se bucură de

Text și foto: Al. TATAR

Livrarea ritmică
a utilajelor pentru montaje

— Am dori o cutie poș. 
tală de carton, pentru un 
colet...

— Nu mai avem așa ce
va din luna decembrie.

Cetățeanul iși ■ dbclină i- 
dentitatea, află că pe lu
crătoare o cheamă Eleono
ra Siliște și discuția se 
s'chimbă.

— Ei, asta-i altceva I 
Pentru dumneavoastră mai 
am o cutie de carton. Am 
luat-o pentru mine, etc. 
etc...

Nu, mulțumim...
Sper că nu scrieți 
în ziar...
da, tovarășa Eleonora 

scriem, ne facem

a-
colo

Ba
Siliște, scriem, ne 
datoria să scriem, pentru a 
da un exemplu de cum nu 
ar trebui să lucreze cei ca
re sînt puși să efectueze 
servicii la dispoziția oame
nilor muncii.

Mircea BUJORESCU

Experiențe personale re
petate. sesizări ale cititori
lor ziarului ne fac să cre
dem că este vorba de o ne. 
dorită consecvență: în gara 
din Petroșani nu găsești a- 
tunci cînd este nevoie, nici 
un taxi. Mai mult decît a- 
tît : cînd reușești să stabi
lești legătura cu respectivul 
dispecerat, solicitind nece
sarul mijloc de transport, 
aștepți în zadar. Taxiul nu 
vine. Poate și pentru 
zona pieții a devenit 
spațiu preferat de către șo
ferii unității.

Sugerăm 
A.U.T.L. să 
bilitatea servirii 
a călătorilor. Credem 
este deloc dificil ca 
sirca trenurilor, de 
te mai ales, un taxi

că 
un

conducerii 
studieze posi. 

civilizate 
că nu 
la so
it oap- 
măcar 

să se afle în preajma gării. 
(C.T.D.)

tre-p'.esă și la alte obiec
tive care condiționează di
rect punerea în funcțiune 
a primei linii de prepara
re. Una din preocupările 
majore ale constructorilor 
a constituit-o în ultimele 
două luni recuperarea ră- 
mînerilor în urină față de 
grafic, în lumina sarcinilor 
reieșite din consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. A fost reactualizat 
graficul de execuție, astlel 
mcît să fie recuperate res
tanțele și să se respecte 
termenul de punere în 
funcțiune. 'Acționînd cu 
hotărîrc, în lunile aprilie și 
ii.ai rămînerea în urmă a 
lost recuperată in între
gime. La sfîrșitul lunii mai, 
față de prevederile anuale 
la zi ale noului grafic de 
lucru, au fost înregistrate 
chiar și devansări 1; 
meroase obiective. \ 
în comparație cu : 
de plan anual la zi, 
raportată la 31 mai 
ducție suplimentară 
peste 700 000 lei. La 
direa acestui succes 
dus o contribuție de sea
mă echipele de construc
tori conduse de Gheorghe 
Ionciulcscu, Gheorghe Do-

a
o

ca, Grigore Popescu, Petru 
Albu, loan Ciungan, Con
stantin Știucă, Aurel Că
rare, care și-au depășit 
săptămînal stadiile'fizice de 
lucrări planificate.

Sub coordonarea sing. 
Telea Sergiu, se desfășoa
ră pe un plan larg lucră
rile de montaje. In spălă- 
torie-flotație sînt angajate

INVESTIȚIILE 
ANULUI 1985

șapte echipe de lăcătuși- 
montori și electricieni, iar 
în zilele următoare se pre
vede sporirea efectivelor. 
„Dispunem de condiții fa
vorabile de finalizare a 
lucrărilor de 'construcții și 
montaje și vom face totul 
pentru respectarea terme
nului de punere în func
țiune — ne-a declarat ing. 
Oswald lleldberg, șeful bri
găzii nr. 2 Livezeni. Dar in 
acest scop este necesar să 
ni se respecte riguros ter. 
minele le livrare a utila
jelor și <. hipam* n<ului de 
montaj ‘ După cum am 
constata , la culoarele -le 
benzi o parte din schelă
ria metalică este depozita-

tă in lungul lucrării. Dat1 
din lipsa stilpilor din pre
fabricate de beton, pe ca
re trebuia să-i )i\-ez® 
I.M.C. Bîrcea, încă din 30 
aprilie a.c., conform con
tractului, structura meta
lică nu poate să fie ridi
cată. „Sîntem îngrijorați de 
aceasta întîrzicrv — ue-a 
spus și tovarășul Gheor- 
ghe Chelaru, adjunct a# < 
șefului brigăzii nr. z — cu 
atit mai mult cu cit lucra», 
rea are termenul de lina- . 
lizarc la 30 iunie a.c. In 
restanță față de V rmenele 
de livrare prevăzute în 
contract se află și unele 
coileeții metalic** pe . are ■ 
le execută IPSRUEEM Pe
troșani"

In prezent, pe vastul șan
tier al viitoarei preparați! 
inunces* zilnic aproape 600 
de constructori și mentori, 
iar efectivele vor Ti în con
tinuă creștere. Pentru res
pectarea termenului de 
pornire în probe tehnolo
gice a primei linii de pre
parare, eforturile con
structorilor trebuie să fie 
conjugale cu un sprijin 
mai substanțial din -partea 
beneficiarului, îndeosebi în 
ceea Ce privește respectarea 
termenelor de livrare a u- 
tîla.jelor și echipamentelor 
pentru montaje.
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Vizita de stat in țara noastră 
a președintelui Republicii Turcia

Continuarea convorbirilor oficiale Oaspeți
(Uimarr din pag 1) 

re, îmăptuirea dezarmă
rii și asigurarea păcii.

S-a arătat că România 
și Turcia acordă o atenție 
deoseoită negocierilor so- 
Vieto-americane de la Ge
neva, considerînd că tre
buie depuse toate efortu
rile — și de o parte, și de 
alta — pentru ca acestea 
Să ducă la realizarea unor 
acorduri reale privind ar
mele nucleare și cosmice.

Președintele Nicolae 
Geaușescu a reliefat, și de 
această dată, însemnătatea 
inițiativelor Uniunii Sovie
tice privind instituirea u- 
nui moratoriu unilateral 
precum și a propunerilor 

, mai recente în legătură cu 
sistarea, pe timpul trata- 

i tivelor. a oricăror expe- 
i riențe nucleare. Totoda- 
(tă, a apreciat că se impu- 
•e ca și Statele Unite ale 

. lAmericii să răspundă in 
«iod corespunzător pen
tru a se ajunge la înțele
geri reciproc acceptabile 
privind încetarea amplasă

Președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, s-a reîntîlnit, 
miercuri, la Neptun, în 
cadrul unui dineu cu z

Noi și ample acțiuni pentru dezarmare
' WASHINGTON 12 (A-
gerpres). — „încetați cursa 
înarmărilor !“, „Nu, războ
iului stelelor !“ — acestea 
sînt devizele unui apel 
adresat membrilor Con
gresului S.U.A. de organi
zația americană „Femei
le pentru pace". Docu
mentul subliniază că in
tensificarea cursei înarmă
rilor nu face decît să a- 
propie lumea de o catas
trofă nucleară și cere 
membrilor Congresului să 
ia măsuri urgente pentru 
încetarea ei.

Potrivit calculelor făcu
te de specialiștii organi
zației, fondurile alocate 
pentru construirea unei 
singure rachete MX sînt 
suficiente pentru alimen
tarea, timp de un an, a 
92 000 de familii america
ne sărace. Autorii apelu
lui cer populației să.și 
unească eforturile în lup
ta pentru stoparea cursei 
înarmărilor.

• NAȚIUNILE UNITE 
Intr-o scrisoare a repre
zentantului permanent al 
R.D.P. Laos la O.N.U., a- 
dresată secretarului gene
ral al Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar, 
guvernul acestei țări infor
mează că a propus guver
nului Thailandei reluarea 
tratativelor în vederea so
luționării prin mijloace 
politice a problemelor e- 
xistente între cele două 
state — relatează agenția 
TASS.

• MOSCOVA. In Uniu
nea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial „Cos- 
Tnos-1658", în vederea 
continuării cercetării spa
țiului cosmic — informea- 

rii armelor nucleare și a 
oricăror experiențe cu ast
fel de arme, oprirea mili
tarizării cosmosului.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat ne
cesitatea ca toate țările eu
ropene, îndeosebi țările 
din cele două alianțe mi
litare — NATO și Trata
tul de la Varșovia — să-și 
aducă o contribuție activă 
la succesul negocierilor de 
la Geneva, la soluționarea 
acestor probleme, care 
privesc nemijlocit viața și 
pacea popoarelor de pe 
continentul nostru și din 
întreaga lume.

In acest cadru, s-a re
levat necesitatea intensi
ficării conlucrării în ca
drul conferințelor și orga
nismelor internaționale 

consacrate dezarmării.
In timpul convorbirilor a 

fest evidențiată necesita, 
tea rezolvării, prin mij
loace pașnice, a stărilor 
de încordare și conflict, a 
tuturor diferendelor din
tre state.

Dineu Depuneri de coroane
președintele Republicii 
Turcia, Kenan Evrcn.

Cu acest prilej, cei doi 
șefi de stat au continuat 
schimbul de păreri în pro
bleme de interes comun.

☆
TOKIO 12 (Agerpres). — 

Municipalitățile orașelor 
japoneze Hiroshima și Na
gasaki au adresat un pro
test Ambasadei Franței din 
Japonia în legătură cu ex
plozia nucleară subterană 
efectuată zilele trecute de 
această țară în atolul Mu- 
ruroa, din Pacific — in
formează agențiile inter
naționale de presă.

&
HELSINKI 12 (Ager

pres). — In capitala Fin
landei s-au deschis lucrări
le seminarului internațio. 
nai „Zece ani după Hel
sinki — un nou început", 
la care iau parte persona
lități politice din 19 state 
europene și Statele Unite.

Participanții vor dezba
te, pe parcursul a trei zi
le, „aspecte militare, poli
tice și structurale ale secu.

ză agenția TASS.
• LISABONA. Repre

zentanții guvernului portu
ghez au semnat, miercuri, 
tratatul de aderare a 
Portugaliei la Piața comu
nă, în cadrul unei cere
monii oficiale la care au 
participat prim-miniștri 

și miniștri de externe din 
cele zece țări membre ale 
G.E.E., precum și din 
Spania. Portugalia va de
veni membru cu drepturi 
depline al C.E.E. la 1 ia
nuarie 1986, după ce tra
tatul de aderare va fi ra

■ Abordîndu-se probleme 
actuale ale situației econo
mice mondiale, s-a reafir. 
mat necesitatea de a se a- 
junge cît mai curînd la 
negocieri concrete, reale, 
în cadrul O.N.U., între ță
rile în curs de dezvoltare 
și cele dezvoltate, în vede
rea reglementării globale 
și echitabile ale probleme
lor subdezvoltării, ale da. 
toriilor externe extrem de 
mari care împovărează ță
rile sărace, de a se acțio
na pentru reducerea deca
lajelor dintre țările dez
voltate și cele în curs de 
dezvoltare, pentru instau
rarea unei noi ordini eco. 
nomice internaționale.

A fost subliniată impor
tanța participării active și 
egale a tuturor statelor la 
soluționarea justă și du
rabilă a problemelor com
plexe ce confruntă omeni
rea.

Convorbirila au decurs 
într-o atmosferă de cordi. 
alitate și prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

Președintele Republicii 
Turcia, Kenan Evren, a de
pus, miercuri dimineața, o 
coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

rității europene și modele 
de securitate colectivă", 
transmite agenția A.D N.

&
WASHINGTON 12 (A-

gerpres). — Un număr de 
șapte supraviețuitori ai 
tragicului bombardament 
atomic de la Nagasaki de 
la 9 august 1945 aflați la- 
Washington, au organizat o 
conferință de presă în 
cadrul căreia au adresat 
un vibrant apel la inten
sificarea eforturilor co
munității internaționale, 
ale tuturor oamenilor de 
bună credință de pe pla
neta noastră pentru a 
împiedica declanșarea u- 
nei conflagrații nucleare 
pustiitoare, pentru oprirea 
cursei aberante a înarmă
rilor nucleare și salvgar
darea dreptului sacru al 
popoarelor de pretutin
deni la pace, la viață.

tificat de parlamentele sta
telor comunitare.

• ROMA. Fondul Inter
național de Dezvoltare A- 
gricolă (FIDA), instituție 
specializată a O.N.U., a a- 
probat, în 1984, un număr 
de 25 proiecte în valoare 
totală de 196 milioane do
lari în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare, se ara
tă în raportul anual al 
organizației dat publicită
ții la Roma. Potrivit do
cumentului, citat de agen
ția ANSA, în perioada 
1978—1984, FIDA a finan
țat 160 de proiecte în 84 
de țări în curs de dezvol
tare, a căror valoare tota
lă se ridică la aproxima
tiv două miliarde dolari. 

ai 
județului 
Constanța 

(Urmare din pag. 1) 

mandă al ecluzei da aici, 
înaltului oaspete i se prezin
tă informații și date pri
vind trecerea navelor,. sta
tutul acestei artere de na
vigație, ce scurtează dru
mul cu circa 400 km. In 
încheiere, de la punctul da 
comandă al ecluzei, în pre
zența președintelui Turci
ei, s-a dirijat ecluzarea u- 
nui convoi de barje.

Președintele Republicii 
Turcia a apreciat elogios 
această importantă operă 
constructivă 'ă poporului 
român.

De aici, oaspeții turci 
s-au îndreptat spre stați
unea Neptun, unde se a- 
flă reședința ce li s-a re
zervat pe timpul șederii 
în județul Constanța.

In aceeași dimineață, 
președintele Republicii 
Turcia a depus o coroană 
de flori la Cimitirul mili
tar turc Ghencea.

(Agerpres)

Evoluția 
situației 
din Liban

BEIRUT 12 (Agerpres).
— In orașul Saida din su
dul Libanului a avut loc 
o amplă demonstrație a 
femeilor palestiniene în 
semn de protest față de 
luptele care au loc în ta
berele de refugiați palesti
nieni din Liban. Potrivit 
agenției Kuna, participan
tele la demonstrație au 
cerut să se găsească solu
ții care să pună capăt văr
sării de sînge.

*

BEIRUT 12 (Agerpres).
— Deși Israelul a anunțat 
oficial luni retragerea ar
matei sale din sudul Li
banului, militari israeli- 
eni continuă să dețină po
ziții dincolo de așa-zisa 
„zonă de securitate", insti
tuită în sudul țării. „In 
civil sau în uniformă, mi
litarii israelieni erau încă 
prezenți marți alături de 
forțele armatei libaneze 
separatiste, la nord de a- 
ceastă zonă" — relevă a- 
genția France Presse. Ea 
Ras Bayyada, Kfrar Tib- 
nit, Kantara, localități li
baneze situate la cîțiva ki
lometri de frontiera cu 
Israelul, traficul esto con
trolat de militari israelieni 
și forțe ale armatei liba
neze separatiste, create și 
finanțate de Israel, rela
tează' France Presse.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Ghețuri pe înăl
țimi; Unirea: Probă de 
microfon; Parîngul: O lu
mină la etajul X.

PETRILAi In ultimul 
moment.

LONEAi Detașament cu 
misiune specială.

VULCAN — Luceafărul: 
Raliul.

LUPENI — Cultural : 
Jandarmul și extra tereș
trii.

URICANIi Trandafirul 
sărat

întreprinderea de antrepriză 
CONSTRUCȚII MONTAJE MINIERE 

PETROȘANI

SECȚIA DE UTILAJ Șl TRANSPORT 
ISCRONI 

încadrează direct 
sau prin transfer

— excavatoriști, avînd o vechime de .cel 
puțin 3 ani

— mecanici auto, avînd o vechime de cel 
puțin 2 ani

— șoferi, avînd o vechime de cel puțin 
3 ani

— tractoriști rutieriști.
încadrarea în muncă și retribuirea, con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
VIND apartament, două 

camere, din cărămidă, cu 
gaze, confort I, Alba Iulia, 
Bulevardul Transilvaniei. 
Informații, telefon 968/21398 
după ora 18. (3832)

VIND urgent Dacia 1300, 
Burlec Puiu, Aninoasa, lin
gă Puțul Sud. (3835)

Sport • Sport • Sport
Handbal

„Cupa pionierul**
(faza interjudețeană)

Desfășurată la Timișoara, 
în zilele de 6—9 iunie a.c., 
pe terenul Liceului nr. 7, 
faza interjudețeană a 
competiției handbalistice 
dotate cu „Cupa pionierul", 
care se desfășoară sub ge
nerosul însemn al „Dacia- 
dei" s-a încheiat cu un 
strălucit bilanț al handba- 
liștilor pionieri din Vale.

La băieți, confirmînd re
zultatele foarte buna ob
ținute în faza județeană 
(nici o înfrîngere I), elevii 
antrenați de prof. Camelia 
Gherman au obținut urmă
toarele rezultate: 23—11 cu 
reprezentanții județului 
Cara.ș-Severin, 32—6 cu ju
dețul Bihor, 22—19 cu ju
dețul Dolj, și 12—7 cu ju
dețul Arad. Prin ele, echi
pa Școlii generale nr. 6 
din Petroșani a dobîndit 
primul loc și dreptul de a 
participă la faza finală ca
re va avea loc la Rm. Vîl- 
cea (26—29 iulie a.c.).

Iată și numele celor care 
au reprezentat cu cinste 
culorile sportive 
școlare ale Văii

N R. Eventualele modi- î 
ficări survenite în pro- f 
gramarea filmelor apar- ș 
țin întreprinderii Gine- Ș 
matografice Județene Hu- ț 
nedoara.

s

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Studioul tineretu

lui.
Embleme ale unei 
epoci de mari în
făptuiri.
Muzica vîrstei noas
tre.
Serial științifici 
„Călătorie în Uni
vers".
Ultimul episod.

21,50 Telejurnal.

3
5

g

g EIIe

VIND Dacia 1300, tele
fon 70391, Vulcan, orele 
8—16. (3837)

VIND casă, două camere, 
grădină, pomi fructiferi, 
două arzătoare gaz, în co
muna Budești, județul Bis- 
trița-Năsăud. Informații, 
Vulcan, telefon 70313, în
tre orele 13—20. (3838)

Jiului: Alin Morar, Augus
tin Molnar, Laurențiu Gri- 
gorie, Horațiu Pricop, Re
mus Michișan, Dorin Bul- 
cioiu, Florin Măriei, Viorel 
Floca, Ludovic, Dala, Alin 
Liteanu și Cristian Albea- 
nu. De remarcat că, echi
pa de fete a Școlii genera
la nr. 3 Luperii (antrenată 
de prof. Ioan Vasiu) a a- 
vut și ea o comportare bu
nă ocupînd în final locul 
V, cedînd în fața echipei 
județului Arad.

Iată și numele lor: ' Ta
tiana Boca, Simona Duba, 
Mirela Popescu, Anda Dan, 
Viorica Bra.șoveanu, Ga
briela Stuparu, Melania I- 
rimuș.

Felicitînd cele două re
prezentative ale handba
lului pionieresc din Valea 
Jiului ne facem datoria de 
a sublinia că acolo unde 
se muncește cu pasiune și 
dragoste față de viitorul ti
nerei generații și al spor
tului, rezultatele vin să 
încununeze evoluțiile.

Alexandru TATAR
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