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ȚÂRII CÎ11 MAI MULT CÂRBUNE •
La I. M. Bărbate ni

Hotărire fermă pentru învingerea 
greutăților și realizarea planului

La recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. s-a sub
liniat în mod deosebit ce
rința îndeplinirii integrale 
a planului la producția fi
zică de cărbune 
cocs. Această 
adresată direct 
lor miniere 
din vestul Văii 
Jiului, colecti
ve care tre
buie să acțio
neze energic 
pentru asigu
rarea cocseri- 
ilor cu materia 
necesară, pentru 
rarea 
registrate de la 
ceputul anului. Unul 
aceste colective este 
al I.M. Bărbăteni, 
în lunile ce urmează îi re
vin sarcini mari în 
rea realizării planului 
recuperării restanțelor.

Avînd în vedere această 
cerință, zilele trecute am 
purtat o discuție cu direc
torul minei, ing. Gheorghe 
Modoi, care nc-a spus i

— Chiar dacă în prime
le două luni din acest an 
sarcinile de plan au fost

pentru 
cerință este 

colcctive-

realizate, rezultatele 
următoarele luni și 
prima decadă a lunii iunie 
nu mulțumesc colectivul 
nostru. De ce ? Pentru că 
la mina Bărbăteni se de
pun eforturi deosebite în 
vederea realizării integrale 
a sarcinilor.
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i Simpozion
!

La întreprinderea de 
gospodărie comunală și 
locativă Petroșani va a- 
vea loc astăzi, un sim
pozion, organizat sub 
egida Consiliului Națio
nal al ‘Apelor. Vor fi 
prezentate referate, stu
dii, vor fi puse în dez
batere aspecte concrete 
ale folosirii apei din ba
zinul hidrografic al Jiu
lui, în industrie și 
consumul public, 
tații —• specialiști 
unități economice,
oficiilor de gospodărire 
a apelor și ai întreprin
derilor de 
comunală și 
zonă — vor 
fața locului, 
de apă și 
de cărbune, 
optime de 
instalațiilor 
și de tratare. (C.T.D.)
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semestrial 
îndeplinit

Sectorul I 
al I.M. Paroșeni

încheierea vizitei de stat
4s*'V*' ■- M ~

în țara noastră a președintelui 
Republicii Turcia, Kenan Evren

încheierea
La Neptun s-au înche

iat, joi, 13 iunie, convorbi
rile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președinte
le Republicii Turcia, Ke- 
naru Evren.

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi șefi 
de stat au continuat schim

convorbirilor oficiale
bul de păreri în proble
me bilaterale și internați
onale de interes comun.

In timpul convorbirilor, 
au fost examinate aspec
te ale dezvoltării relațiilor 
dintre țările din Balcani,, 
în vederea întăririi cola
borării, prieteniei și bunei 
vecinătăți între statele 
balcanice, în interesul po

poarelor din această regi
une, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării.

Președintele Nicolae 
• Ceaușescu a subliniat ne

cesitatea de a se acționa 
pentru a se ajunge la 
transformarea Balcanilor 
într-o zonă fără arme nu-

(Continuare în pag. a 4-a)

Semnarea Declarației
Președintele Republicii 

Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, 
Evren, au semnat, 
13 iunie, în cadrul 
ceremonii care a avut loc

Kenăn 
joi, 

unei

la Neptun. Dcclai ația co
mună.

După 
șefi de 
reciproc
rul fructuos al vizitei.

semna re 
stat s-au

peritr j

cei doi
felicitat
.caracte-

al

comune
convorbirilor avute, pen
tru înțelegerile convenite, 
care conferă noi dimensi
uni relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Româ
nia și Turcia.

I

i

Oaspeți ai litoralului

Aceste efor
turi sînt însă 
diminuate de 
condițiile vi
trege de zăcă- 
mînt, prin ne- 
con firmarea 

stratelor con
form studiilor 

și preliminariilor întocmite. 
Datorită acestui fapt, la 
ora actuală sîntem rămași 
în urmă cu lucrările de 
deschideri și pregătiri, 
chiar dacă pe primele cinci 
luni din acest an planul la 
lucrările de pregătire a 
fost depășit cu 400 ml, iar 
la deschideri cu 70 ml. Zeci 
de metri și chiar suto de 
metri sînt executați în za
dar, dacă zăcămîntul 
confirmă. Evident, 
lucru se repercutează 
pra liniei de front.

Joi după-amiază, 
ședințele Republicii 
cia, Kenan Evren, și 
soanele oficiale care

pre-
Tur-
per- 

îl în-

soțesc în vizita de stat pe 
care o întreprinde în 
țara noastră, au vizitat sta-

românesc
țiuni turistice de pe lito
ralul românesc al Mării 
Negre.

I

La

S'

Paroșcni, 
cadrul Ceremonia plecării

s-a încheiat 
efectuata în 
la invitația 

Republicii

După cum nc-a infor
mat ieri dimineața ing. 
Maria Rujoi, șeful com
partimentului planifi
care de la întreprinde
rea minieră 
colectivul din
sectorului I a raportat 
cu satisfacție îndeplini
rea planului pe primul 
semestru din acest an. 
Este un succes de pres
tigiu, rod al bunei or
ganizări a muncii, a res
pectării disciplinei teh
nologice și a orientării 
tehnice în vederea rea
lizării ritmice a sarci
nilor de plan.

De la începutul anu
lui, Ia zi, minerii, in
ginerii și tehnicienii a- 
cestui harnic colectiv au 
trimis spre lumina zilei, 
în plus sarcinilor 
plan, peste 18 000
de cărbune. Este meri
tul întregului colectiv, 
dar în mod deosebit al 
minerilor din brigăzile 
conduse de Gavrilă Me- 
saroș și loan Bongioiu.

La 13 iunie, 
vizita de stat 
țara noastră, 
președintelui 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, de președinte
le Republicii Turcia, Ke
nan Evren.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul Mi-

liail Kogălniceanu, 
dobit sărbătorește, 
supra salonului oficial so 
aflau portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Kenan Evren, încadrate de 
drapelele de stat ale celor 
două țări.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele

împo- 
Dea-

Kenan Evren au sosit îm
preună, de la stațiunea 
Neptun, la bordul unui e- 
licopter.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
ți.a luat un cordial rămas 
bun de la președintele Ke
nan Evren. Cei doi șefi de 
stat și-au strîns mîinile cu 
prietenie și căldură.

In pagina a 3-a
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de 
tone Susținem din inimă noua 

inițiativă de pace a tova
rășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, chemarea 
F.D.U.S.
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nu 
acest 
asu-
care

Gheorghe SPlNU

Dezvolt 
la baza unor

area intensiva 
importante creșteri economice

Gînduri alese pentru 
minerii Văii Jiului

Noile orientări trasate 
de Congresul al IX-lea, 
purtînd marca de recunos
cut prestigiu al gîndirii no
vatoare a secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au 
determinat, etapă de etapă, 
mutații profunde în conți
nutul operei de < 
ție socialistă, au i 
în toate domeniile 
vitate, ritmuri și 
superioare, în pas 
rințeie dezvoltării 
laterale a patriei. Este sem
nificativ, în acest sens, 
faptul că preocuparea pen
tru dezvoltarea extensivă a 
forțelor de producție

construc- 
imprimat 

• de acti. 
nivele 

; cu ce- 
multi-

societății, ce a caracterizat 
primele cincinale după a- 
nul 1965 este continuată, 
în chip firesc, cu accentua
rea laturilor calitative ale 
creșterii economice. O e- 
voluție dialectică a condus 
așadar spre un conținut ca
litativ superior în toate 
ramurile și domeniile con
strucției socialiste, 
mînd, în esența sa, 
la care a ajuns, sub 
cerea înțeleaptă a 
dului, societatea
nească contemporană.

Necesară în mod imperios 
în primele etape, dezvolta
rea extensivă a fost înfăp
tuită din rațiuni multiple.

expri- 
stadiul 
condu- 

parti- 
româ-

I
(Continuare în pag. a 3-a)

Brigada condusă de Iosif Bucur — din cadrul sectorului III — I.M. Lonea« 
una dintre formațiile cu bun renume, dobîndit prin realizarea ritmică a sarci
nilor de plan. In imagine, schimbul condus de Vasile Anton.
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Ea a răspuns nevoii de va
lorificare mai bună a tutu
ror resurselor și a între
gului potențial uman al so
cietății. A răspuns, de a- 
semenea, cerinței de în
făptuire practică a unui 
principiu de bază al demo
cratismului orînduirii noas
tre : ridicarea tuturor zo
nelor țării la un nivel e- 
conomic și social superior.

Accentuarea dezvoltă) ii 
intensive se înscrie ca o 
nouă și originală contribu
ție a secretarului general 
al partidului, în strînsă 
concordanță cu stadiul la 
care s-a ajuns în edifica
rea noii societăți, cu ce
rințele economiei naționale 
și conjuncturile economi-

— Nu vom uita mult 
timp căldura cu care am 
fost înconjurați pe aceste 
meleaguri în care natură 
a fost la fel de darnică, 
precum sufletul oameni
lor. (Aurelia Theodora)

— Oamenii ce trudesc 
în adîncul pămîntului Văii 
Jiului au pătruns în su
fletele noastre. Și ei și 
noi trudim deopotrivă 
pentru mîndria și izbîn- 
da neamului românesc. 
(Dana Slușeanschi)

— Sufletul minerului, 
căldura cărbunelui a- 
prins, expresia viguroasă 
a fețelor minerilor, mă
reția falnicului Paring, 
bunul simț al oamenilor, 
simplitatea portului lor 
popular, ospitalitatea mi
nerilor, farmecul și liniș
tea casei ; totul te în
deamnă la respect, dra
goste și dăruire scenică 
maximă în susținerea con
certelor. (Dan Goia)

— Așa cum 'oamenii 
acestor locuri -scormo
nesc pămintul pentru a 
ne da nouă, tuturor, mai 
multă căldură și lumină, 
și noi, am încercat să le 
încălzim inimile și a lu
mina frunțile pline de su-

Inscinnări culese de 
Horațiu ALEXANDRESCU

CARNETUL
REPORTER, PRINTRE 
MEMBRII CORULUI

„MADRIGAL"
Am adresat unora din

tre membrii prestigioa
sei formații corale Came
rale „Madrigal" rugămin
tea de a formula citeva 
impresii după această a 
doua prezență consecuti
vă a interpreților bucu- 
reșteni în cadrul Lunii 
man i festă rilor poli t ico-i- 
deologice și cultural-edu
cative „Laudă omului 
muncii și creației sale", 
în mijlocul minerilor și 
oamenilor Văii Jiului. Ia
tă răspunsurile primite ((Continuare în pag. a 2-a)
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INSCRIPȚII Vara
In cavalcada anotim-. 

purilor, am pășit peste 
încă o poartă. Sub strea
șină corului, șoptită cu 
aromă de salcîm și bîn. 
tuită de îngeri cu aripi 
de rouă, am spus cu sfia
lă „Bine ai venit" acestui 
drag anotimp care ne 
poartă pașii prin viață.

...Vara. Un anotimp me
nit să înfrumusețeze gîn- 
dul și de a sculpta în su
fletele noastre speranțe 
de argint și dor de viață.

...Vara. Anotimpul din

care se nasc speranțele 
roadelor viitoare, amin
tirile care se vor depăna 
la gura sobei în iarna ca
re se va ivi la orizont și, 
în fine, anotimpul cînd 
luceafărul arde pe cer cu 
și mai multă putere, lu- 
minînd drumul nostru 
spre izvoarele binelui, 
dragostei și bunăstării.

Din tabloul majestuos 
al dorinței de bine și fru
mos, de pur și adevăr, 
de tandrețe și gingășie,

porutn- 
întinde 

Este 
de 

care 
căr- 

prie. 
ce

se desprinde un 
bel alb care își 
aripile peste țară, 
un semn că dincolo 
lumina și căldura pe 
le făurim în Valea 
bunelui, dincolo de
tenie și înțelegere — 
le-am dobîndit — și din
colo de curaj și demnita
te — ce le-am moștenit 
— avem nevoie de un lu
cru ce îl pot făuri numai 
opt miliarde de mîini u- 
nite și patru miliarde de 
minți dominate de rațiu
ne : PACE !

Alexandru TĂTAR
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Nu mai este nevoie să 
spunem că o gară este 
prima „vitrină" a unei lo
calități ; cel care intră în* 
tr-un oraș prin această 
poartă feroviară își formea
ză cele dinții impresii încă 
de la coborîrca pe peron. 
In această postură, ne pla
săm în perspectiva bene
ficiarului diverselor servi
cii din gara Petroșani.

Prima impresie este de 
curățenie; într-un cuvînt, 
se vede o preocupare pen
tru aspectul gării. O pri
vire mai atentă, însă des
coperă amănunte care di
minuează această primă im
presie favorabilă. Mina de 
bun gospodar nu se vede 
peste tot. Spațiile verzi nu 
sînt urc-a bine îngrijite și 
nici suficiente, lăsînd mici 
„petece" cu aspect de mai
dan Gardul viu așteaptă 
foarfecele, așa cum și șeful 
gării, tov. Octavian Dra
gată, așteaptă echipele spe
cializate ale secției L de la 
Simeria care au datoria do 
a îngriji aceste spații verzi. 
Dealtfel. interlocutorul 
nostru aduce câteva argu
mente, opinăm obiective, 
privind aspectul, gării: con
strucția este ridicată în 
1879 și, la.această vîrstă 
venerabilă, nu a beneficiat 
de nici o reparație capita
lă. „Performanță" pe care, 
ar trebui să o „omologhe
ze" și Regionala de Căi Fe
rate Timișoara. In sensul, 
desigur, de a manifesta 
mult mai multă preocupa
re pentru dezvoltarea gării 
din Petroșani. Totuși, chiar 
și în acest context, iniția
tivele de aici nu sînt de 
neglijat, prin efectul lor.

Hotărîre fermă
(Urmare din pag. I) 

rămine sub cea planificată. 
Iată de ce, la ora actuală, 
mina Bărbăteni nu are ca
pacități de producție la 
nivelul planului.

La aceste greutăți, cele 
mai mari pentru mină, se 
adaugă și indisciplina în 
muncă pe care o manifes
tă o parte din personal. 
Față de perioada de iarnă, 
numărul absențelor nemo
tivate a crescut zilnic cu 
15—20. Aceasta, cu toate 
că, în fiecare zi și pe fie
care schimb în sala de pon
taj se aduc la cunoștință 
oamenilor obligațiile ce le 
revin, se dau exemple de 
acte de indisciplină. Tot
odată, comisii formate la 
nivel de sectoare, cu spri
jinul comitetului de sindi
cat. au făcut controale la 
domiciliul celor care fac 
nemotivate și sînt în foi 
de boală. In urma acestor 
controale s-au anulat mul
te foi de boală, bineînțeles, 
celor care nu au putut jus
tifica faptele comise în 
timpul concediului medi
ca]

O altă mare problemă cu 
care ne confruntăm este 
a forței de muncă califica
te (mineri) cu toate că pla
nul de școlarizare a fost 
— atît anul trecut cît și in 
primele cinci luni din a- 
cest an — realizat. Sînt 
foarte mulți tineri care au 
absolvit cursurile de cali
ficare și nu pot fi înca
drați, deoarece nu îndepli
nesc condițiile de promo
vare.

Lipsa pieselor de schimb

PREMIERA. Duminică, 
la ora 19, Teatrul de stat I „Valea Jiului" prezintă 
premiera cu piesa „Act 

Ivenețian", de Camil Pe
trescu. In distribuție — I Mihai Olița, Florica Di- 

| nicu, Adrian Zavlovschi, 
< Margareta Boghiu, Nico- 
I lae Gherghe. Scenogra- 
I fia — Aurel Florea, regia
I — Ntcolae Gherghe.

Ne referim la spiritul .gos
podăresc ce ar trebui ma
nifestat din partea celor 
din gară: geamurile pot fi 
spălate și cu forțe locale, 
nu-i așa (cinci femei de 
serviciu, plus o tură asi
gurată din personalul 
C.F.R.) ; cele sparte pot fi 
înlocuite fără prea mari 
investiții; și într-un caz și 
în celălalt; sălile de aștep
tare pot fi aerisite, pentru 
îndepărtarea izului de „stă
tut" din aceste încăperi.

tm- pom imuri, 
„carie de virilă" a municipiului
Nu este deloc dificil pen
tru personalul gării să 
scoată cîteva bănci pe pe
ron — altminteri, călăto
rii și-au rezolvat singuri 
problema, stînd pe brîul 
de beton, agățați și ineste
tic.

Gara, ca spațiu comer
cial, deci cu unități nece
sare călătorilor, dispune 
de un chioșc de difuzare 
a presei care, lucru lăuda
bil, este' permanent des
chis și are, pe lîngă ziare 
și reviste, și „mărunțișuri" 
atît de necesare unui călă
tor grăbit. (O sugestie: nu 
s-ar putea mări spațiul 
chioșcului și, în felul a- 
cesta, diversifica și marfa 
pusă în vînzare ?). Afluen
ța cea mai mare este la 
bufetul gării : călătorul 
găsește aici de la răcori- 

cit și calitatea slabă uneori, 
în special la transportoa
rele cu raclete și bandă 
constituie o altă problemă 
care ne dă multă bătaie 
de cap.

— Tovarășe director, 
greutăți au fost și vor mai 
fi. Totuși, ce s.a între
prins concret in vederea 
redresării și realizării sar
cinilor de plan ?

— lneepînd din decada 
a doua a lunii curente pen
tru prima dată va intra in 
funcțiune la mina Bărbă
teni pe stratul 13 un com
plex mecanizat de susține
re și tăiere. Prin punerea 
in funcțiune a acestui 
complex, producția zilnică 
extrasă va crește cu 300 
tone, ceea ce ne va asigu
ra, de luna viitoare, reali
zarea planului. Totodată, 
prin punerea în funcțiune 
a noi capacități de pro
ducție in trimestrul III, 
creăm posibilitatea recu
perării parțiale a minusu
lui înregistrat de la Înce
putul anului. Am întărit, 
de asemenea, asistența teh
nică’pe schimburi unde 
zilnic, din partea condu
cerii la fiecare schimb se 
țin rapoarte cu maiștrii. 
Perseverăm să întărim dis
ciplina muncii.

Este adevărat, mina Băr
băteni are greutăți, dar de 
cite ori oamenii minei n-au 
biruit greutățile?! Așadar, 
minerii de la această între
prindere au datoria să fa
că totul pentru ca produc
ția de cărbune cocsificabil 
să crească, inai ales acum, 
cînd țara are nevoie de 
cit mai mult cărbune.

PRODUSE NOI LA 
„PLAFAR" din Vulcan 
— comprimate din pulberi 
de plante: hepatobil pen
tru hepatite acute și cro
nice, dischinezie biliară, 
antidiareice, rhainnolax 
pentru constipății acute 
și cronice. expectorante 
pentru toate formele de 
tuse, bronșită. (I D.)

EXCURSIE. Asociația 
pensionarilor din Petro
șani face înscrieri pentru 
o excursie cu autocarul la 
Oradea și Băile Felix în 
zilele de 3, 4 și 5 iulie 

'toare și înghețată, pînă la 
cafea și produse de patise
rie ; ba, chiar și ceva mai 
consistent (în ziua investi
gației noastre se serveau 
rmci și cîrnați). Șeful uni
tății, Mircea Dumitru, r.e 
invită să constatăm condi
țiile sanitare corespunză
toare ale încăperilor și ale 
depozitului de mărfuri — 
și se cuvine să arătăm că 
ele sînt optime, potrivit 
unei griji permanente. Se 
cuvine să încheiem consi

derațiile despre gară ca 
„teritoriu" comercial cu în
că un aspect îmbucurător: 
unitatea nr. 2 a C.L.F. își 
trimisese aici reprezen
tanții cu marfă, iar vînză- 
toarea Otilia Cosma era 
mulțumită de „vînzare". 
Ca și clienții. de calitatea 
servirii și a produselor. I- 
nițiativă care va fi conti
nuată, sperăm, și care va 
putea deveni „contagioasă" 
și pentru alte unități, ce 
ar putea amenaja. aici, 
tonete cu diverse mărfuri.

O contribuție hotărîtoare 
la păstrarea aspectului ci
vilizat al gării îl au și lu
crătorii Miliției TF. Rolul 
educativ al acțiunii de 
prevenire este evident și 
eficient: de la edițiile ga
zetei de perete care popu
larizează aspecte negative

(Urmare din pagina I)

doare. Ne simțim strîns 
legați de acești oameni 
prin țelul nostru comun, 
„căldura". Ne vom reîn
toarce an de an cu ne
răbdare pentru a ne îm
părtăși și noi și ei, cuce
ririle acumulate în timp 
(Liliana Georgescu).

— Pe orbita „Madriga- 
lului„ s-a înscris ca o 
permanență interferența 
cu bărbații Văii Jiului. 
Lumina devine și mai lu-
iiiiiliiiiiiiiiiiRiiiaiin

liinduri alese
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mină, alăturirîd-o cărbu
nelui. Cinste, deci, și a- 
dîncă recunoștință oame
nilor cărbunelui (Gheor- 
ghe Lazăr).

— Cărbune, suflete pu
re și calde, prospețime de 
floare. Negru și alb ! Ce 
îngemănare ! (Speranța 
Iîărăctean).

— Mă voi întoarce aca
să, dar sufletul meu va 
mai rămine puțin in Va
lea Jiului, printre oame
nii ei minunați și in a- 
cest peisaj atît de Irumos 
(Liliana Pispiris).

— Revenind în Valea 
Jiului, am simțit că am 
regăsit o iubită și nicio
dată uitata familie (Luci- 
ca Marteș).

— Așa cum fluturele 
se-ntoarce după floare, a- 
șa cum floarea se întoar
ce după soare, așa și eu 
mă-ntorc pe Valea Jiului, 
căutind aceleași gazde 
primitoare, aceiași prie
teni ! (Cristina Popescu).

a.c.. înscrierile și alte a- 
mănunte pînă la 1 iulie, 
la sediul casei pensiona
rilor. (V.S.)

IN CARTIERUL Aero- 
port-Petro.șani, pe tron
sonul arterei rutiere prin
cipale, au început ample 
lucrări de asfaltare a ce
lor 4 benzi de circulație. 
Conducătorilor auto li se 
recomandă să-și sporeas
că atenția și să reducă 
viteza de deplasare pen
tru a evita accidentele. 
(V.S.)

STAREA CIVILA. De 
la Oficiul stării civile din

ale unor comportări anti
sociale, pînă la descuraja
rea acțiunilor unor per
soane ceftate cu bunul 
simț. Atunci cînd este ne
cesar, cînd alte mijloace 
sînt epuizate, intră în func
țiune chitanțierul: de la 
începutul anului au fost 
încasați 10 975 lei, valoarea 
amenzilor date pentru con
travenții la curățenie. Așa 
se explică și faptul că, lu
cru mai rar în alte părți, 
în gara din Petroșani nu 
vezi pe jos, coji de se
mințe.

Părăsim gara cu aceste 
impresii. In postura de 
călător spre centrul orașu
lui, trecem pasajul. Și ne 
întrebăm: oare această ar
teră a legăturii cu munici
piul nu merită să arate pe 
măsura localității ? Să 
treacă, adică, de la înfăți
șarea și condiția unei 
punți improvizate, la aceea 
de pasarelă modernă. Sau, 
fiind vorba de un oraș al 
minerilor, la cea a unui 
modern pasaj subteran. In. 
trebări care pot fi recepta
te și de Regionala de Căi 
Ferate Timișoara, orga
nism care, repetăm. mai 
are, încă, datorii neonora
te față de Gara din Petro
șani.

C.T. DIACONU

Lupte libere, divizia A

Jiul Petrila, locul III, la sfîrșitul turului
• Ultima etapă a turului 

diviziei A de lupte libere, 
desfășurată duminică, a 
restructurat clasamentul 
seriei a IlI-a, în acest sens 
o surpriză de proporții s-a 
petrecut în sala de lupte 
Jiul Petrila. In ca
drul „patrulaterului"

Jiul — Voința — 
Cluj-Napoca — C.S.M. Cra
iova — I.O.B. Balș, garni
tura gazdelor (antrenori 
Ion Corbei și Costică Mar- 
maliuc) n-au lăsat vreo 
șansă oaspeților, deși Voin
ța Cluj-Napoca aspira la 
cucerirea primului loc in 
serie. Sorții au decis ca în. 
tîlnirea vedetă să se des- 
lășoare cea clintii. Cu Va
sile Adomnicăi, Mircea Ri- 
sipitu și Vasile Savu în 
formă deosebită, ei au ob
ținut victorii prin tuș, Jiul 
s-a detașat clin start, apoi 
au mai punctat în favoa
rea sa Eugen Boțoroga și 
Nicuț Munteanu. Partida 
s_a întrerupt la scorul de 
5—1 pentru Jiul, inlrucît 
patru meciuri urmează să 
se dispute ulterior, Aron 
Cîndea și trei jucători de

Rugby, divizia A

Emoții
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— ȘTIINȚA CEM1N BAl/\ 
MARE 11 — 10 (7—6). Timp 
de 23 de minute rugbiștii 
din Vale (mai ales grăma
da) au dezlănțuit atac du
pă atac înspre buturile 
adverse, dar stereotipia ac
țiunilor șl lipsa de angaja
ment a liniei de treisfer- 
turi au făcut ea domina
rea să rămînă stearpă. Cele 
trei dropgoluri încercate

Petroșani sîntem informați 
că în acest an s-au năs
cut 630 
630-lea

s-au
tinere vlăstare. Al 
născut este Iulian

Nicolae Arvai, fiul lui 
Nicolae și Nuți, oameni 
ai muncii de la A.C.C.F. 
și l.U.M.P.

Curier
TOȘA IOSIF, Uricani : 

Ziua liberă lunară (SRL) 
nu se plătește. In schimb 
retribuția tarifară lunară 
nu este mai mică dacă se 
asigură în acest mod re
ducerea programului de 
lucru. Rezultă o retribuție 
zilnică proporțional mai 
mare prin împărțirea celei 
tarifare lunare la un nu
măr mai mic de zile lu
crătoare.

BRICIU PETRU, Petrila: 
Inlrucît un răspuns exact 
necesită și cunoașterea de 
date concrete în legătură 
< u acordarea drepturilor la 
care faceți referire, vă sfă
tuim să vă adresați în 
scris unității la care ați 
lucrat /în scrisoarea trimi
să nouă îi dați numai ini
țialele). In funcție de si
tuația personală înregis
trată (pontaj, realizarea 
sarcinilor și alte elemente) 
vi se va asigura o rezolva
re conform dispozițiilor în 
vigoare. Vă puteți adresa 
și altor organe, dar numai 
la refuzul unității de a da 
astfel curs solicitării dum
neavoastră.

MÂLCOMIȘ gheor- 
GHE, Simeria: Așa cum 
vi s-a mai făcut cunoscut.

la Voința aflîndu-se în lo
tul național, care se pregă
tește p întru Mondialele de 
la Budapesta. In întîlnirile 
următoare Jiul s-a impus 
lejer, la același scor: 6—4, 
cu C.S.M. Craiova și I.O.B. 
Balș. Celelalte rezultate i 
Voința — I.O.B. 4—2 (mai 
sînt de disputat patru res
tanțe) și C.S.M. Craiova — 
I.O.B. 5—5.

Spectatorii, în număr 
record, au asistat la între
ceri palpitante, cu dese 
răsturnări de situații. La 
„premiul de frumusețe" al 
galei de duminică,’ candi
dează intîlnirea dintre Ri- 
sipitu și C. Duțu (I.O.B ); 
după 2—9, luptătorul din 
Vale a reușit in repriza se
cundă să-și surprindă ad
versarul in tuș. Intr-O altă 
confruntare „pe muchie 
de cuțit", Romeo Săpîn- 
țan l-a întrecut la puncte 
pe craioveanul N. Bîrsan, 
campionul național de a- 
nui trecut al juniorilor.

Așadar, adăugîndu-și 12 
puncte (maximum 1) în ul
tima etapă. Jiul Petrila a 
săltat pe locul Ill in seria

pînă-n ultimul 
do Bczărău nu i-au speriat 
pe băimăreni, care reușesc 
să deschidă scorul prin 
Bucșe : 0—3. Peste două 
minute. Ortelocan, in zi 
bună, cu Drumea și Su- 
șinschi mereu alături, în
cearcă un atac pe partea 
închisă, obligînclu-i pe ad
versari la o greșeală, pe 
care Luca o sancționează 
de la 25 m lateral: 3—3. 
Mai buni în jocul la mînă, 
oaspeții reușesc să ia din 
nou conducerea prin Can- 
tea, dropgol, ruin. 34: 3—6 
și se părea că vom asista 
la o mare surpriză pe sta
dionul l.M.P. Dar, în fina
lul primei reprize Bezărău 
(după ce „îngropase" vreo 
5-—6 baloane frumoase) 
reușește o străpungere pe 
centru, Sandu sesizează la 
timp intenția coechipieru
lui, primește și pasează la 
timp lui Petre Dobre, care 
pătrunde, mareînd un eseu 
îndelung aplaudat: 7—6. 
din păcate rămas netrans
format de Luca.

Cele două schimbări e- 
fectuate în repriza a doua 
(Năstase — Catană, V. Do-

juridic
în răspunsul ce vi s-a dat 
în ziar, scrisoarea dv se 
referă la aspect.e cuprinse 
în,afara competenței insti
tuției noastre. Deoarece a- 
tît elementele de fapt ce 
fac obiectul sesizării, cit și 
domiciliul se află în raza 
de activitate a altor insti
tuții similare locale sau 
centrale, vă sfătuim să le 
solicitați acestora spriji
nul pentru a primi lămuri
rile necesare.

BURLACU IOAN, Uri. 
câni : Conform art. 9 alin. 
1 din Legea nr. 3/1977. ve
chimea în muncă ce se ia 
în considerare la stabilirea 
pensiilor pentru munca 
depusă este timpul cit o 
persoană a fost încadrată 
în baza unui contract de 
muncă. Sînt și excepții, 
dar acestea sînt expres 
prevăzute în art. 20 din a- 
ceeași lege. Se consideră 
astfel vechime în muncă 
și perioadele pentru care 
s-a cotizat la fostele asi
gurări sociale, ori la case
le de pensii preluate de 
stat. (art. 20, alin. 4).

Ilie ȘERBAN.
jurist

a treia, după Vulcan Bucu
rești și C.A.E. Tgi .;iu. 
Comportarea bună â echi
pei este rodul omogenității 
valorice și a pregătirii- a- 
sigurate de cei doi tineri 
antrenori, care au la dis
poziție un lot. de asemenea, 
tînăr, cu perspective și mai 
mari. Dar iată formația de 
bază care a contribuit la 
succesul din tur : Vasilo 
Adomnicăi (48 kg), Eugen 
Boțoroga (52), Mircea Ri- 
sipitu (57), Nicușor Marma- 
liuc (62), Romeo Săpînțan 
(68), Aron Cîndea (74), Va
sile Savu (82), Vasile Plu
gar (90), Nicuț Munteanu 
(100) si Eugen Toth (plus 
100).

• La campionatele inter
naționale do juniori ale 
României (14—16 iunie) au 
fost invitați și trei repre
zentanți ai secției de lupte 
Jiu) Petrila: Romeo Săpîn
țan, Eugen Toth și Ion Do- 
roș, invitarea lor reprezin
tă încă o dovadă a recu
noașterii valorii luptelor 
din Vale.

Ion VULPE

minut
bre — Gh. Cristian) nu 
reușesc să aducă vigoarea 
mult așteptată în rîndul 
jucătorilor noștri de trei- 
slerturi. Scorul se majo
rează tot după o acțiune 
a grămezii noastre, după 
o tușă lungă și frumoasă 
reușită la Bonea, de peste 
50 m și un efort al lui Dru
mea, care prinde la repu
nere și pasează aceluiași 
Petre Dobre. aflat in zi 
bună : 11—6 în min. 60, dar 
transformarea ' e din nou 
ratată I Notăm această 
exclamație, deoarece lipsa 
de precizie in executarea 
acestor lovituri era să ne 
coste toarte scump în fina
lul meciului, după ce oas
peții reușesc să înscrie un 
eseu discutabil, chiar sub 
privirile arbitrului Ion Va- 
silică din București, redu- 
cînd , la 11—10. Ultimele 
minute, incandescente ;• 
băimărenii beneficiază de 
încă două l.p. de la cca 
50 m, rămase, din fericire 
pentru suporterii și favo- 
riții noștri, fără rezultat.

I-.1. loan Dan BALAN
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(Urmare din pag. I)Susținem din inimă noua inițiativă de pace
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, chemarea F.D.U.S.

Cărbune mai mult
pentru

Noi, minerii care mun- 
■iin intr-un mare abataj 
necanizat la mina Live- 
:eni nutrim gînduri de a- 
easă recunoștință față de 
ecretarul genera] al parti- 
lului, pentru stăruința cu 
'are se preocupă de apă- 
area păcii și asigurarea 
limatului de destindere în 
'iața internațională.
In aceste zile cînd țara 

ntreagă susține într-un 
ingur glas Apelul Fron- 
ului Democrației și Uni- 
ății Socialiste, dorim Ca și 
uvîntul nostru, al mineri- 
or să întărească voința de

Strălucita inițiativă de 
>ave a tovarășului Nicolae 
leaușescu, proeminentă 
>ersonalitate a lumii con- 
emporane, a trezit un pu- 
ernic ecou in conștiința 
uluror oamenilor muncii 
lin patria noastră. Chema- 
ea și Apelul F.D.U.S. pen- 
ru intensificarea acțiunilor 
mpotriva primejdiei nu- 
leare, pentru oprirea 
ursei înarmărilor și salv
gardarea păcii, a civiliza- 
iei planetei, răspund în- 
ru totul aspirațiilor de pa- 
e ale popoarelor.

Alături de întregul nos-

Strict
— Nu, n-are rost să vă 

leclar identitatea mea, ră- 
lUlnește bătrînica vioaie, 
olubilă, ușor prețioasă in 
imbaj. Am venit să vă 
pun că admir profesiona- 
isnîul și cinstea meșteșu- 
arilor de la secția 25 „Co- 
ocărie, vopsitorie de piele" 
lin Petroșani, 
.cest Lucru 
interesează 

nai mult de- 
:ît persoana 
nea.

De fapt ce s-a întîmplat? 
lătrinica dăduse la repa- 
at o haină de blană, în 
telierul de la etajul I al 
omplexului meșteșugă- 
esc, situat vizavi de re- 
lacția noastră. Cînd să-și 
a haina, responsabilul Dan 
’oroancă i s-a adresat.

— Aveați și buzunarul 
ting descusut, în el gin 
>ăsit însă 74,50 lei.

Intr-adevăr, întimplarea 
nerită consemnată, dacă 
ivem în vedere și părerea 
>ună exprimată de pre- 
edintele cooperativei ineș- 
eșugărești „Unirea" loan

progres, pentru pace
pace a poporului român. 
Vrem să trăim în liniște, 
să lăsăm generațiilor ur
mătoare o bază materială 
cît mai trainică. Țara 
noastră nu are nevoie de 
arme distrugătoare, în 
schimb are nevoie de căr
bune, de energie electrică, 
de materii prime pentru 
dezvoltarea ramurilor eco
nomice. Iată de ce, ne stră
duim să extragem din aba
taj cît mai multe tone de 
cărbune și, totodată, ne a- 
lăturăm întregii țări în e- 
fortul de a susține 'Apelul 
F.D.U.S.

Indealuri care trebuie 
să triumfe în lume

tru popor, minerii, tehni
cienii și inginerii, toți 
oamenii muncii de la I.M. 
Uricani își exprimă depli
na adeziune la acțiunile 
întreprinse de președintele 
Nicolae CeaUșescu, iubitul 
și stimatul nostru condu
cător, pentru afirmarea vo
cației de pace, pentru în
făptuirea idealului dezar
mării, pentru destindere 
și bună colaborare cu toa
te popoarele lumii.

Vrem să trăim în pace 
cu toate popoarele lumii 
și tocmai de aceea ne ex
primăm din adîncul inimi-

obișnui t...
Marcu despre acest colec
tiv alcătuit din 
Toroancă, Jenia 
Marița Boldorea,
Bejenaru și șeful 
Confecțiile de 
pentru serie și 
reparațiile și 

Lucreția 
Dămian, 

Romeo 
secției, 
blănuri

comandă, 
vopsitoriile 

de calitate au asigurat în
acest an o pro. 
ducție medie 
suplimenta ră 
de aproape 
60 000 lei pe 
lună. Mai 

mult chiar, secția, care 
se va muta in curînd in
tr-un viitor vad comercial, 
este căutată pentru stră
dania lucrătorilor de a fi 
in pas cu moda in materie 
de vestimentație.

— Banii aceia ? — își a- 
duce aminte responsabi
lul. Dacă ni i-am fi însușit, 
ar fi fost nemunciți. Așa, 
am ciștigat o clientă per
manentă, prestigiul firmei 
noastre a sporit. La noi, 
asemenea întîmplări au 
intrat în obișnuit.

Andrei APOSTOL

Avem rezultate bune în 
muncă. Sîntem eonștienți 
că plusul nostru de pro
ducție — pină în prezent 
avem 13 000 tone extrase 
suplimentar — contribuie 
în mod direct la dezvolta
rea economică a patriei. 
Este modul cel mai eloc
vent prin care susținem în
făptuirea politicii interne 
și externe a partidului și 
statului nostru, inițiative
le de pace ale tovarășului 
Nicolae CeaUșescu.

Valache CRISTEA, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Livezeni

lor profunda satisfacție, 
mîndria patriotică, pentru 
prodigioasa și neobosita 
activitate a tovarășului 
Nicolae CeaUșescu, consa
crată înfloririi patriei, în
făptuirii dezarmării, edi
ficării unei lumi mai bune 
și mai drepte. Ne expri
măm, în același timp, ho- 
tărîrea fermă de a munci 
cu toată dăruirea pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan, a ho
tărârilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a 
întregii politici interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru.

Vintilă FLORESCU, 
maistru principal 

electiț»mecanic, I.M. Uricani

Din primele trei zile, de cînd a fost deschisă unitatea Autoservire (partea 
nouă) din cartierul Petroșani — Nord, volumul vînzărilor a depășit suma de 
250 000 lei. Foto: Al. TĂTAR

Convorbirile recapitulative
In centrufi dezbaterilor — 

cerințele producției
O instruire atentă a a- 

vut loc, la mina Uricani, 
în vederea îmbunătățirii 
conținutului și creșterii e- 
ficienței convorbirilor re
capitulative Care marchea
ză încheierea anului de în
văță mint politico-ideolo
gic. Pornind de la impor
tanța acestui moment în 
viața organizațiilor de 
partid instruirea a cuprins 
nu numai propagandiștii 
cercurilor de învățămînt, ci 
și secretarii b.o.b., secreta
rii adjuncți cu propaganda, 
membrii comisiei agitato
rilor și propagandiștilor.

— Pentru acest larg ac
tiv, ne-a declarat loan 
Geană, secretar adjunct cu 
propaganda al comitetului 
de partid pe mină, am pre
gătit un documentar cu
prinzător, cu principalele 
date privind situația eco
nomică a întreprinderii, 
„la zi“. Am pornit de la 
ideea că toți propagandiș
tii și ceilalți membri din 
activ trebuie să fie cît mai 
bine informați cu realiză
rile pe sectoare și pe în
treprindere, la producția 
fizică, productivitatea mun
cii, consumuri specifice, 
cu sarcinile ce ne revin 
din programele de econo
misire și de recuperare, re- 
condiționare, refolosire.

Iată o inițiativă cu mul
tă valoare practică. întoc
mit cu minuțiozitate, docu
mentarul constituie o bună 
bază de discuții, fiind de 
real folos pentru ancorarea 
tezelor și conceptelor teo
retice în problematica con
cretă a colectivelor. Pe a- 
ceastă cale, după cum ne-a 
mai relatat interlocutorul, 
dezbaterile au cîștigat în 
conținut, contribuind la 

înțelegerea clara a legătu
rii ce există între teoria 
și practica construcției so
cialiste.

In cadrul cercurilor de 
învățămînt politico-ideo
logic de partid conduse de 
propagandiști ca Gheorghe 
Maxer, Dumitru Florian, 
Mircea Popa, Nicolae Tu- 
vene. Constantin Răgan, 
Gheorghe Muzuran și alții, 
pe tot parcursul anului de 
învățămînt a fost acordată 
o atenție deosebită îmbină
rii cunoștințelor teoretice 
cu cerințele practice ale 
sectoarelor. Tocmai de a- 
ceea un mare număr de 
cursanți, cu deosebire con
ducători ai locurilor de 
muncă — Aurel Șo.șoi, Ioan 
Sabău, Alexandru Pato, 
Petru Vreme, Petru Chin
gă, Ștefan Ilic, Laurențiu 
Kelemen, Victor Mezam- 
brovsehi, Traian Pop, An
drei Tokeș, alături de care 
mai pot fi amintiți încă 
mulți șefi de brigadă și de 
schimb, maiștri, mineri cu 
practică îndelungată, dar 
și unii tineri — participă 
activ la dezbateri și folo
sesc prilejul acestora pen
tru a face legătura directă 
dintre principalele idei 
desprinse din documentele 
de partid și sarcinile con
crete ce le revin în abataje.

Conținutul convorbirilor 
recapitulative cîștigă astfel 
un plus de eficiență. Orga
nizarea și desfășurarea lor 
reflectă răspunderea cu 
care comitetul de partid 
privește acest moment de 
seamă în viața organizați
ilor de bază, a comuniști
lor, a întregului colectiv 
(I.M.) 

ce mondiale. Se are in ve
dere valorificarea supe
rioară a capacităților de 
producție, creșterea pro
ductivității muncii, per
fecționarea organizării con
ducerii la nivel de între
prindere și întărirea auto- 
conducerii muncitorești, 
îmbunătățirea calității și 
fiabilității produselor; creș
terea competitivității in 
relațiile externe.

Dezvoltarea laturilor ca
litative în mineritul Văii 
Jiului este în mod preg
nant sprijinită de orientă
rile cu privire la automa
tizarea și ridicarea nivelu
lui tehnic al extracției căr
bunelui, creșterea produc
tivității muncii și a ran
damentelor, îndeosebi In a- 
batajele cu mecanizare 
complexă, perfecționarea

'Z//////Z/Z////ZZZZ//////////Z//ZM

Dezvoltarea 
intensivă 

'IIIHIIIIIHIHIlUUlIIIIIIIIIHfl 

forței de muncă, aplicarea 
fermă a autoconducerii și j 
autogestiunii. La minele : 
cu grad avansat de meca
nizare sînt predominante , 
preocupările colectivelor 
de muncitori, ingineri, teh
nicieni și maiștri pentru 
optimizarea tehnologiilor 
avansate, valorificarea cu 
o rodnicie cît mai mare a 
dotării tehnice moderne. 
Concomitent, se depun e- 
forturi pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui și 
este intensificată activita
tea deosebit de importantă 
înscrisă în sfera celor trei 
„R“. Experiența acumulată 
în domeniul mecanizării 
de colectivele minelor Lu. 
peni, Paroșeni, Livezeni 
și altele la care a crescu® 
în mod considerabil nivelul

- planului tehnic la tăierea 
mecanică și susținerea 
mecanizată, confirmă pe 
deplin justețea orientărilor 
trasate de secretarul gene
ral al partidului, a indica
țiilor de a pune accent pe 
acele pîrghii care conduc , 
la dezvoltarea întreprin
derilor pe baza creșterii a- 
portului laturilor calitative 
ale proceselor de muncă. 

Bilanțul pe care-1 facem 
în această vară, la împli- i 
nirea celor două decenii, 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, cuprinde în 
mare măsură rodul orien
tărilor pentru dezvoltarea 
laturilor calitative ale ac
tivității productive. Conti
nuarea fermă a acestei o- 
rientări este în măsură să 
Oanducă, în anii urmă-o "i, 
la noi izbînzi, la mutații 
economico-sociale mai pro
funde, asigurînd înfăptui
rea neabătută a obiective
lor adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Duminică, 16 iunie 14,45 însemne ale unui
timp eroic. Aripi ro- .

1,30 Telex. mânești.
1,35 Lumea copiilor. (color).
— Telefilmoteca de 15,00 J nehi derea prog ra-

ghiozdan. mului.
Micul zburător. 19,00 Telejurnal.
(color). 19,20 Țara mea azi. Flori
Episodul 10. din Oaș. Reportaj.

2 40 Din cununa cintecu- (color).
lui românesc. Muzică 19,40 Cîrttarea României.
populară. (color).
(color). 20,20 Film artistic.

3,00 Album duminical Ultimul țărm.
(parțial color). Partea a 11-a.

— Invitație muzicală pe 21 25 Farmecul muzicii
litoral. (color).

— Imn păcii — poezie și 21,50 Telejurnal.
r‘:ilZ’CU

— Jta zi in 600 de se- Luni, 17 iunie
cuade.

— Meridianele cintecu- 20,00 Telejurnal.
lui și dansului. 20,20 Orizont tehnico-ști-

— Telesport. ințific.
— Momente coregrafice. 20,40 Tezaur folcloric
— Din istoria filmului (color).

mut. 21,00 Roman foileton.
— Secvența telespecta- Femeiit in alb.

torului. (color). ____

21,50

20,00
20,20

Ultimul episod.
Telejurnal.

Marți, 18 iunie

Telejurnal.
Actualitatea in eco
nomie.

Miercuri, 19 iunie

20,00 Telejurnal.
20)20

20,35

Actualitatea in eco
nomie.
Dosarul resurselor re- 
folosibile.
Glas înalt de pace

PROGRAMUL ȚV

20,35 File memorabile din către lume.
cartea luptei anti- Emisiune de versuri.
fasciste din România. 20,45 Tribuna TV.
52 de ani de la crea- Congresul al IX-lea
rea Comitetului Na- — Congresul mari-
țional Antifascist. lor înnoiri.
Documentar. ”.00 Film în serial.

20,45 Teatru TV. Pan \\ olodyjo" ski.
Oaspetele din faptul Producție a studiouri-
serii de 1 forja Lovi- lor poloneze.
nescu. Premieră TV. (color). Partea a do-
(color) ‘ua.

21,50 Telejurnal. 21,50 Telejurnal.

Joi, 20 iunie Atlas muzical.
20,00 Telejurnal. — Univers românesc 1965
20,20 Actualitatea în eco- —1985.

nomic. — Traviata — Verdi —
20,35 Studioul tineretului. Franco Zefirelli — Te-
21,50 Telejurnal. reza Stratas — Placi

do Domingo (111).
Vineri, 21 iunie Telesport.

Melodia săptămînii...
20,00 Telejurnal. în primă audiție.
20,20 Actualitatea în eco- 1 4,45 Săptămîna politică.

nomic. 15,00 Închiderea progra-
20,35 Studioul muzical. mului.

Muzica ușoara. 19,00 Telejurnal.
20,50 Eligii ale muncii. Gi- 19.20 Teleenciclopedia.

ganții șantierelor.
Reportaj.

19,45 Arena surprizelor.
Spectacol de varie-

21,05 Cadran mondial. tați realizat sub cu-
21,20 Amfiteatrul artelor. pola Circului.
21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 22 iunie
20,40

(color).
Film artistic.
Divina Ema.
Premieră TV.

13,00 Telex. Producție a studioU-
13,05 La sfîrșit de supta- 

mina.
rilor cehoslovace, 
(color).

(parțial color). 21,10 Telejurnal.
— Gala desenului ani

mat.
22,20 Mondovision 

(color).



4 Steagul roșu VINERI, 14 IUNIE 1985

încheierea vizitei de stat
in țara noastră a președintelui 
Republicii Turcia, Kenan Evren 

încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

cleare și fără baze milita
re străine.

In cursul convorbirilor
U fost relevat pericolul pe 
care îl reprezintă pentru 
pacea și securitatea in- 

'.ternațională continuarea 
' Stărilor de încordare și 
^Conflict în di
ferite regiuni ale lumii. In 

țicest sens, a fost evidenți
ată importanța activizării 
jtforturilor în direcția re-

■ Solvă: n. pe cale politică, a 
tuturor problemelor litigi
oase dintre state.

Schimbul de vederi a 
• pus în evidență dorința 
celor două țări de a cola
bora activ pe arena inter- 
irațională, contribuind 
prin eforturi comune la
soluționarea constructivă 
a marilor probleme ce
confruntă omenirea.
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ACTUALITATEA ÎN LU/MC
Șcf,a Expoziție de carte academică românească

SOFIA 13 (Agerpres). — 
fca Sofia a fost deschisă o 

‘ expoziție de carte acade
mică românească. în ca- 

; Hrul căreia sînt prezentate 
lucrări acoperind un larg 

'•spectru tematic — mate
matică. chimie, fizică, ști
ințe tehnice, biologie, me
dicină. științele naturii, 

j Științele sociale, lingvis
tică, istorie și teorie litera
ră, artă și altele.

O amenințare evidentă pentru pacea 
și securitatea internațională

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres). — In cadrul 
documentației asupra Na
mibiei. puse la dispoziția 
Consiliului de Securitate, 
care dezbate această pro
blemă, Comitetul pentru 
decolonizare al O.N.U. a 
prezentat un raport în 
care atrage atenția că re
gimul rasist sud-african 
continuă să-și realizeze 
programul său de dot'are 
cu arme nucleare cu spri
jinul unor țări occiden-

Declarație 
a președintelui 

Libanului

BEIRUT 13 (Agerpres).
— Președintele Libanului, 
Amin Gemayel, a declarat 
că respinge orice prezență 
israeliană, indiferent de 
forma în care aceasta se 
prezintă, în sudul terito
riului libanez. Șeful sta
tului libanez a făcut a- 
ceastă declarație în timpul 
unei întrevederi pe care a 
avut-o cu Brian Urquhart, 
secretar general - adjunct 
al O.N.U., aflat la Beirut, 
și a cărei temă a consti
tuit-o situația din Liban și 
modalitățile de a ajunge 
la restabilirea păcii.

După Liban, Brian Ur
quhart urmează să vizite
ze Siria și Israelul — re
latează agenția M.E.N.

La încheierea convorbi
rilor, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenan E- 
vren și-au exprimat satis
facția față de rezultatele 
vizitei, ale dialogului pur
tat în aceste zile, într-o 
atmosferă de cordialitate 
și prietenie, de înțelegere 
și stimă reciprocă. A fost 
relevată importanța înțe
legerilor convenite, care 
pun o bază trainică, sta
bilă și de perspectivă re
lațiilor româno-turce. S-a 
manifestat convingerea 
că, în spiritul oitientărilor 
stabilite, se va realiza o 
conlucrare tot mai strînsă 
între România și Turcia 
pe plan politic, economic, 
tehnico-.științific, cultural 
și în alte sfere de activi
tate, se va asigura extin
derea cooperării în pro

La loc de frunte în expo
ziție se află lucrările de 
marc valoare științifică ale 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu 
„Noi cercetări în domeniul 
compușilor macromolecu- 
lari", „Polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului", 
„Cercetări în chimia și 
tehnologia polimerilor", 
multe fiind tipărite în mai 
multe limbi.

tale, relatează agenția 
U.P.I. Arătîndu-se că Re
publica Sud-Africană de
ține o treime din rezerve
le mondiale de uraniu, ma
joritatea dintre acestea 
aflîndu-se în Namibia, în 
raport se precizează: „Cu 
ajutorul unor țări occi
dentale, Africa de Sud 
și-a întărit capacitatea 
nucleară în domenii cum 
sînt intensificarea exploa
tării resurselor de uraniu 
ale Namibiei și îmbogăți

FAPTUL DIVERS

DIAMANT
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Minerii din localitatea 
Aihal din Iakuția au ex
tras un diamant natural 
de 291,6 carate. Acesta 
este al doilea diamant — 
ca mărime — descoperit 
în Iakuția. „Campion" 
este un diamant de 342,5 
carate.

VICTIMELE 
CICLONULUI

Un nou bilanț oficial 
anunțat la Dhaka relevă 
că în urma ciclonului ca
re la 24 și 25 mai a de

ducție, intensificarea și 
diversificarea schimburilor 
comerciale, întărirea prie
teniei dintre popoarele 
noastre.

S-a apreciat că amplifi
carea continuă a raportu
rilor româno-turce este 
în interesul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al 
progresului și prosperită
ții lor, al cauzei destinde
rii, dezarmării, păcii, secu
rității și cooperării în 
Balcani, în Europa și în 
întreaga lume. De aseme
nea, s-a evidențiat însem
nătatea continuării dialo
gului la nivel înalt, care a 
avut și arc un rol deter-’ 
minant în impulsionarea 
bunelor relații dintre 
România și Turcia.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a salutat, și în 
acest cadru, vizita făcută

Luînd cuvîntul la inau
gurarea expoziției, acad. 
Dimităr Șopov, vicepre
ședinte al Academiei bul
gare de științe, a subliniat 
importanța expoziției pen
tru dezvoltarea schimburi
lor culturale și științifice 
în adîncirea colaborării 
româno-bulgare.

Au fost de față repre
zentanți ai cercurilor ști
ințifice din capitala bulga
ră.

rea minereului, compo
nentă esențială a progra
mului sud-african de rea
lizare a armelor nucleare". 
„Kceste acțiuni — se sub
liniază în document — ca
re constituie o amenințare 
evidentă pentru pacea și 
securitatea internațională, 
devin deosebit de nocive 
în ceea ce privește poziția 
extrem de agresivă pe ca
re Africa de Sud a adop
tat-o față de poporul na- 
mibian și față de statele 
africane vecine".

vastat regiunile de coas
tă din sudul Bangladeshu
lui și-au pierdut viața 
4 264 de persoane, iar al
te 6 805 sînt date dispă
rute.

FALSIFICATORI

'Autoritățile judiciare 
americane au anunțat că 
au anihilat la New York 
două mari rețele de fal
sificare a cartelelor de 
credit. Potrivit preciză
rilor reluate de agenția 
France Presse, au fost 
capturate 20 000 de car
tele și materiale sufici
ente pentru confecțio
narea altor 80 000 de car
tele false. Punerea pe 
piață a acestor falsuri ar 
fi provocat daune de 500 
milioane dolari. 15 per
soane au fost arestate. 
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de președintele Kenan 
Evren în România, care se 
înscrie ca un moment de 
seamă în cronica relați
ilor româno-turce, deschi- 
zînd noi pespective 
întăririi prieteniei și 
colaborării dintre țările și 
popoarele noastre.

Președintele Kenan. E- 
vren a mulțumit încă o 
dată, în mod cordial, pen
tru invitația de a face a- 
ceastă nouă vizită în 
România, pentru ospita
litatea de care s-a bucu
rat și pentru posibilitatea 
de a cunoaște nemijlocit 
unele din realizările popo
rului român.

Rezultatele rodnice ale 
noului dialog româno- 
turc la nivel înalt au fost 
consemnate într-o Decla
rație comună care se dă 
publicității.

LA ULAN BATOR a a- 
vut loc ședința a 66-a a 
Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colabora
re în domeniul energiei 
electrice, la care au parti
cipat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R. și o 
delegație din R.S.F. Iugo
slavia. Delegația română a 
fost condusă de tovarășul 
Nicolae Bușui, ministrul 
energiei electrice.

LA VIENA a avut loc, 
la 13 iunie, o nouă ședință 
plenară în cadrul negocie
rilor cu privire la reduce
rea reciprocă a trupelor și 
armamentelor și măsuri a- 
diacente în Europa centra
lă.

JOI — în cadrul trata
tivelor sovieto-americane 
cu privire la armele nu
cleare și cosmice — la 
Geneva a avut loc o nouă 

ședință a grupului de lucru 
însărcinat cu examinarea 
problemei armelor nucle
are cu rază medie de ac
țiune — informează agen
ția TASS.

FORȚELE armatei popu
lare sandiniste au ocupat, 
după peste două săptă- 
mîni de operațiuni, toate 
taberele din sudul țării 
aparținînd elementelor 
contrarevoluționare — in
formează agenția Prensa 
Latina.

PREȘEDINTELE guver
nului spaniol, Felipe Gon
zalez, a semnat miercuri 
seara, la Madrid în ca
drul unei ceremonii ofici
ale, tratatul de aderare a 
Spaniei la C.E.E., relatează 
agențiile de presă. Procesul 
de aderare a Spaniei la 
Piața' comună va fi înche
iat la 1 ianuarie 1986, cînd 
aceasta va deveni membru 
cu drepturi depline al 
C.E.E., după ce tratatul va 
fi ratificat de parlamentele 
țărilor membre.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ghețuri pe înăl
țimi; Unirea: Probă de 
microfon; Parângul: O lu
mină la etajul X.

- LONEA: Horea.
ANINOASA: Fanto

mele se grăbesc.
VULCAN — Luceafărul: 

Raliul.
LUPENI — Cultural : 

Jandarmul și extratereș- 
trii.

URICANI: Cuibul sala
mandrelor.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

STAȚIA UTILAJ CONSTRUCȚII - 

TRANSPORT PETROȘANI 

încadrează direct 
sau prin transfer 

următorul personal :
— doi contabili principali pentru secția 

auto Lupeni

— doi contabili principali pentru secția 
auto Cîmpu lui Neag

Condiții de încadrare și retribuire con
form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității din 
str. M. Eminescu nr. 22 sau la telefon 44781 
și 44594.

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 rutieriștL

încadrarea în muncă și retribuirea, con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
SCHIMB apartament, do

uă camera (cărămidă), cu 
trei camere, zonă centrală. 
Informații, 42685. i (3842)

VIND Fiat 132, piese 
schimb, în perfectă sta
re. Telefon 43467. (3833)

VIND Dacia 1300. Adre
sați telefon 109, Lonea, in
diferent de oră. (3836)

VIND Dacia 1300 neri
dicată. Informații Petrila, 
strada Republicii, bloc 53, 
ap. 8, între orele 8—9, 20— 
21. (3844)

PIERDUT legitimație -de 
serviciu pe numele Cocoș 
Gheorghe, eliberată de I.M. 

N.R. Eventualelo modi- | 
ficări survenite în pro- ș 
gramarea filmelor aparțin f 
întreprinderii Cinemato- s 
grafice Județene Ilune- I 
doara.

TV
î 
a 
J

20,00 Telejurnal. 20,20 = 
Actualitatea în econo- I 
mie. 20,35 Glasul Româ- i 
niei, glas de pace. Pro- î 
gram muzical. 20,45 Efi- i 
gii ale muncii. Epoca ț 
Ceaușescu. Trei premiere. = 
21,00 Cadran mondial. 
21,15 Antologie teatrală. ■ 
O epocă de renaștere, j 
21,50 Telejurnal.

MIMENTO

Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negoi 
Ileana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3839)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă pe numele Bocan 
Rita, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clar nule. (3841)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gîndac 
Lelila, eliberată de I.T. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3834)
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