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Petroșani. Se construiește intens, se construiește mult.

In spiritul sarcinilcr trasate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară comună

a Consiliului Național al Oamenilor Muncii
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice

și Sociale

Mobilizarea puternică a întregului 
potențial productiv al Văii Jiului

Cu deosebit interes, opinia publică din 
țara noastră a luat cunoștință despre i 
lucrările recentei Plenare comune de la 1 
București, care a reunit, sub președinția . 
secretarului general al partidului, două 
importante foruri de conducere: Consi
liul Național al Oamenilor Muncii din 
industrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și So. 
claie. In contextul largului democratism 
al orînduirii noastre, Plenara comună a 
dezbătut probleme majore ale actualei 
etape de dezvoltare a patriei, în vede
rea accelerării ritmului de progres, co
respunzător hotărîrilor adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

Cuvîntarea rostită în încheierea lucră
rilor plenarei, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie un nou și prețios 
ghid de acțiune pentru organizațiile de 
partid și colectivele de muncă de pe în
treg cuprinsul patriei, în activitatea con. 
sacrată îndeplinirii planului pe acest 
an, a prevederilor pentru primul an al 
cincinalului următor. Stabilite în depli
nă concordanță cu posibilitățile reale ale 
economiei noastre și la nivelul cerințe
lor societății, sarcinile de plan pentru 

i 1986 sînt în măsură să asigure înfăptu-

irea unui nou și important pas pe calea 
dezvoltării multilaterale a societății, a 
creșterii nivelului de trai în consens cu 
aspirațiile

Analiza 
prinsă de 
lui a scos 
mobilizarea mai activă a întregului po
tențial productiv al țării, pentru ca în 
fiecare ramură de activitate să se obți
nă realizări la nivelul posibilităților, să 
fie puse în valoare noi resurse ale creș
terii economice. In mod deosebit, reți
nem pentru Valea Jiului cerința de a 
se acționa tot mai stăruitor pentru 
creșterea producției de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic, așa îneît municipiul 
nostru să-și sporească partea de contri
buție la întărirea bazei de materii pri. 
me și energetice a țării. Este necesar să 
se urmărească îndeaproape înfăptuirea 
tuturor măsurilor cuprinse în programe
le de creștere a producției fizice, a 
productivității muncii, de mecanizare a 
extracției și creșterea nivelului tehnic 
al extracției, de perfecționare a organi
zării producției și a muncii, a forței de 
muncă.

întregului popor.
exigentă și aprofundată între- 
secretarul general al partidu- 
în evidență că este necesară

(Continuare în pag. a 2-a)

Termoficarea expresie a grijii 
față de calitatea vieții

Ziua de 10 august 
înscrie în istoria Văii 
lui o filă de neuitat, 
acea zi memorabilă, tova
rășul Nicolae Qeaușescu a 
întreprins o vizită de lu
cru în municipiul Petro
șani și în județul Hune
doara, stabilind noi mă
suri pentru dezvoltarea și 
modernizarea mineritului, 
pentru ridicarea standar
dului de viață al locuito
rilor de pe meleagurile 
noastre. In acea zi, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
intrăt în subteran, tăind 
panglica inaugurală a ori
zontului 360 de la I.M. Pa
roșeni. Apoi, la marea a- 
duilăre populară din orașul 
Lupeni, cu prilejul come
morării a 50 de ani de la 
luptele minerilor din '29, 
secretarul general a stabi-

1979 
Jiu-

In

lit sarcini concrete care 
vizau crearea unor noi lo
curi de muncă pentru soți, 
ile și fiicele minerilor, pre
cum și măsuri pentru de
poluarea localităților Văii 
Jiului prin termoficarea o- 
rașelor Vulcan, 
a reședinței de municipiu.

La scurt timp 
cea memorabilă 
lucru, programul de termo- 
ficare a localităților muni
cipiului a început să se 
înfăptuiască^ Primul tron
son al magistralei de ter- 
moficare, de la Paroșeni 
la Vulcan, a fost pus 
funcțiune în primul 
al actualului cincinal. Doi 
ani mai tîrziu, agentul ter
mic livrat de termocentra. 
la din Paroșeni ajungea pe 
magistrală la Petroșani, 
iar apoi la Lupeni.

Lupeni și

după a- 
vizită de

în 
an

minerilor
Despre activitatea ferti

lă din acei ani de pe șan
tierul termoficării ne-ă re. 
latat recent ing. 
Nemeș, care pe 
conducea lucrările 
trueții și montaje 
magistrală: „Constructorii
au avut de străbătut un 
traseu punctat cu multe 
dificultăți, printre care 
s-au numărat supratraver- 
șarea unor pîraie, a unor 
drumuri și a Jiului, im
portante lucrări de ar
tă în zona gării Livezeni, 
devierea unor rețele vitale 
din mai multe localități 
străbătute de magistrala 
termoficării. La învinge-

Nicblae
■atunci 

de cons- 
de pe

V.S. FENEȘANU
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Cu planul semestrial 
îndeplinit

Brigada Iui Grigore
Ca și m anul trecut 

cînd a obținut locul I în 
întrecerea pe întreprin
dere. și în anul acesta, 
brigada lui Grigore Mîn. 
druț din sectorul IV' de 
la I.M. Lonea se înscrie 
printre brigăzile din ba
zinul carbonifer al Văii 
Jiului care raportează 
îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de 
plan pe primul semestru.

Din abatajul cu susți - 
nere individuală, de pe 
stratul 3, minerii din 
schimburile conduse de 
Ion Gogeanu, Petru Ne
grea, Teofil Iloliciuc și 
Petru Mîndruț au extras 
de la începutul anului, în 

Mîndruț, I.M. Lonea 
plus față de plan, peste 
3000 tone de cărbune. A- 
provizionarea ritmică cu 
materiale și piese de 
schimb, respectarea disci
plinei tehnologice și bu. 
na organizare a muncii 
au fost factorii principali 
care au condus la depăși
rea productivității mun
cii planificate, în medie, 
cu aproape 700 kg pe 
post. Ortacii lui Mîndruț 
sînt hotărîți ca la sfîrși- 
tul anului să se situeze în 
fruntea întrecerii pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune, așa cum- au fă
cut-o și anul trecut.
(Gh.S.)

Susținem din inimă noua inițiativă de pace
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Apelul F.D.U.S.
Vibrante adunări pentru pace și dezarmare

La Lupeni

Rodul muncii minerilor, cărbunele - 
folosit pentru prosperitatea {arii!

Intr-o atmosferă vibran
tă, ieri, la I.M. Lupeni, 
peste 1000 oameni ai mun
cii de la întreprinderea mi
nieră și Preparația Lupeni 
s-au întîlnit pentru a da 
glas voinței unanime de 
pace, destindere și înțcle. 
gere între popoare. A fost 
o manifestare sinceră, cal
dă, în cadrul căreia toți 
partieipanții s-au alăturat 
dorinței oamenilor de bine 
din întreaga lume, care 

militează pentru liniștea 
planetei, pentru pace, pen
tru un cer senin, condiții 
indispensabile pentru exis
tența civilizației umane.

Adunarea de pace de la 
Lupeni a fost deschisă Tie 
tovarășul Aurel Angheluș, 
președintele Comitetului 
sindicatului de la între
prinderea minieră. Zeci de 
pancarte și lozinci, pe care 
se putea citi „Socialismul 
construim, vrem în pace să 
muncim", „Trăiască pacea", 
„Dezarmare, pace", „Un NU 
hotăr-ît -războiului", portrete 
ale conducătorului iubit, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu erau purtate de 
brațe voinice de mineri.

In cuvîntul lor, par.tic.i- 
panții la adunare, Nicolae 
Gomoi, maistrul minier 
Vasile Secuianu, Petre Vlai- 
cu, în numele tineretului, 
Maria Condoiu, în numele 

organizației de femei, E- 
lena Deheleanu, președin
ta O.D.U.S. de la mină și 
alții, au exprimat adeziu
nea deplină a colectivelor 
pe care le reprezintă la 
noua inițiativă de pace a 
secretarului general al 

. partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la z\pe- 
lul F.D.U.S., pentru dezar
mare și pace.

Și minerii de ia .Lupeni 
și-au unit glasul, alături de 

glasul României socialiste, 
al poporului român pen
tru a fi auzit, prin Apelul 
pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, prin 
chemările adresate de neo
bositul promotor al păcii 
și înțelegerii între popoare, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îndemnînd ia 
rațiune și luciditate.

In Telegrama adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
președintele Republicii se 
spune, printre altele :

„Minerii, toți oamenii 
muncii de la mina Lupeni, 
au primit cu interes deose
bit Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, document de im
portanță fundamentală pen_ 
tru destinele și viitorul o- 
menirii, in care vedem 
cu toții o nouă și remarca
bilă contribuție a partidu. 
lui, a dumneavoastră mult 
stimate tovarășe secretar 
general, pentru apărarea 
cauzei păcii, pentru lichi
darea factorilor de încor
dare și conflict intre state 
și instaurarea unor relații

Mircea 1JUJORESCU
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In apărarea vieții
Intr-un colectiv ca cel 

al I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, în care predomină ti
nerețea, vîrsta medie a 
oamenilor muncii fiind de 
26 de ani, dragostea de 
viață, de pace șL liniște a 
răsunat poate mai ardent 
și mai vibrant ca oriunde, 
în însuflețitoarea adunare 
dc pace desfășurată ieri 
aici. Sutele de constructori 
de mașini miniere — băr
bați .și femei — au dat din 
adîncul inimilor glas ade
ziunii lor nemărginite și 
legitimei aprobări, din tot 
sufletul, față de noua și 
strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului — neo
bosit luptător pentru drep
tul fundamental al popoa
relor la viață, libertate, 
independență. Prin cuvîn- 
tul lor, partieipanții la a- 
dunare — Tiberiu Țele- 

giredean, Elvira Lhdilă, A- 
lexandru Raczek, Teodo
ra Cristian, loan Crețu — 
și-au exprimat unanimă 
aprecierecă prin Apelul 
și Chemarea F.D.U.S., glasul 
de pace al României soci
aliste se face încă o dată 
auzit în lume, cu aceeași 
nesecată vigoare, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, 
pentru salvgardarea vieții 
pe Pămînt.

(Continuare in pag. p 2-a)
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Susținem dân inimă 11011a inițiativă de pace 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU» Apelul F.D.U.S.

Vibrante adunări pentru pace și dezarmare

Rodul muncii minerilorAtașament profund,
deplină adeziune ! 'Urmare din pag. 1)

„Pînâ nu e prea tîrziu, 
să ne opunem cu toată 
forța și voința noastră es
caladării cursei înarmări
lor nucleare..."

îndemnurile rostite de 
Ioana Mihalca, în aduna
rea pentru pace și dezar
mare a lucrătorilor comer
ciali din Petroșani, repre
zintă cea mai elocventă 
ilustrare a modului ferm, 
unanim în care cei peste 
250 de participanți înțe
leg să susțină cu toată 
forța lor noua inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Apelul Fcon
tului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Dreptul la viață, la pa
ce, pentru viitorul nostru 
luminos, prefigurat de do
cumentele celui de-al 
•XIII-lea Congres al parti
dului, apărarea lor cu ho- 
tărîre de către toate po
poarele și statele lumii, 
pentru a feri omenirea de 
cel mai îngrozitor cata
clism care o amenință, au 
fost susținute cu toată tă
ria și de ceilalți vorbitori 
care au luat cuvîntul : Lu. 
ereția Drăgan, Ana Vel- 
ciov, Lenuța Munteanu. 
Idealurile de pace ale o- 
menirii, ale tinerei gene
rații a țării, apărarea lor.

Propaganda turistică

4 fi
Știm eu toții de ce fru

museți se poate bucura 
cel care vine pe meleagu
rile noastre ale Văii 
Jiului. Parîngul și Rete
zatul, frumusețile lor, du
pă care „aleargă" mii de 
oameni din țară, oferă 
minunate clipe de destin
dere, cabanele noastre 
sînt cunoscute și recunos
cute. Cum se ajunge la 
o cabană sau alta, sau 
cum îndemnăm pe cei 
care ne vizitează fru
moasa noastră Vale să-și 
definitiveze, în itinera
rul drumeției, un traseu 
turistic ? La aceste în
trebări ar trebui să răs
pundă propaganda turis
tică. Dacă este...

Singurele puncte unde 
se pot găsi indicatoare 
de propagandă turistică 
sînt amplasate la intrarea 
în Petroșani (intersecția 
de la Livezeni) și la in
trarea în orașul Petrila. 
Ele cuprind o hartă fizi
că a localităților, dar și 
amplasarea unor cabane 
din împrejurimi. Sînt 

bune, nimic de zis, dar 
cu două flori...

In rest... S-o luăm pe 
rînd. Ce indicator ne 
poate îndruma spre ca- 

pentru binele și prosperi
tatea umanității au fost 
susținute în numele tine
retului din comerțul ora
șului Petroșani de Nela 
Dan, care a exprimat cele 
mai profunde sentimente 
de satisfacție și mîndrie 
patriotică, deplina adeziu
ne a tineretului față de 
politica de pace a partidu
lui nostru.

Pe parcursul desfășu
rării adunării, exprimîn- 
du-și deplina adeziune 
față de Apelul și Chema
rea Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste, 
participanții au scandat în 
mod repetat cuvintele dragi 
nouă tuturor: „CEAUȘESCU 
— PACE". Intr-o atmosfe
ră entuziastă, de puternic 
atașament față de consec
venta politică de pace des
fășurată de partidul și sta
tul nostru, participanții la 
adunare au adoptat o tele
gramă adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidu
lui, președintele Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste, în care -e 
exprimă deplina satisfac
ție, profunda adeziune și 
susținere a tuturor lucră
torilor comerciali, față de 
noua inițiativă de pace a 
României.

sau a nu
banele „Lunca Florii" sau 
„Voevodu", la Petrila ? 
Era demult o tăbliță de 
lemn, pusă de un bine
voitor, pe Care scria 
„Spre cabana Lunca Flo
rii — 1 h“. Era... Sau, la 
Petroșani. Ce ne poate 
indica, la ieșirea din Pe
troșani, că, la 10—12 km, 
se află cabana Peștera 
Bolii ? Unde scrie „Vizi, 
tați masivul Paring, ca
bana Rusu, Telescaun ! 
Ocrotiți bujorii de mun
te, monument al natu
rii 1"? Nici vorbă de așa 
ceva...

Altădată, lingă auto
baza I.T.A. erau amplasa
te tăblițe pe care scria 
„Vizitați motelul Gam- 
brinus". Cine trece prin 
Petroșani pentru prima 
dată, de unde să știe că 
există motelul „Gambri. 
nus“ ? Sau, la intrările în 
Petroșani, unde sînt tă
blițele pe care să se ci
tească „Vizitați comple
xul comercial Jiul" — 
unitatea dispune de res
taurant, cofetărie, gospo
dina, magazine de con
fecții, tricotaje, încălță
minte, articole pentru 
sport, turism etc, etc) ? 
Sau unitatea nu e intere- 

internaționale bazate pe în
țelegere, securitate și cola
borare".

„Vă chemăm să vă folo
siți de uzanțele diplomatice, 
de toată influența de care 
dispuneți pentru a nu în
gădui amplasarea noilor 
rachete cu rază medie de 
acțiune pe continentul eu
ropean", se spune în me
sajul adresat delegației 
U.R.S.S., împuternicită să 
desfășoare la Geneva nego
cieri cu privire la armele 
nucleare .și cosmice.

Un mesaj asemănător a 
fost adresat și delegației 
S.U.A. la aceste negocieri.

Aceleași deziderate vitale, 
aceeași clarviziune în in

în apărarea vieții
(Urmare din pag. 1)

lntr-o unanimă voință 
și hotărîre de a apăra pa
cea, liniștea pentru a pu
tea munci și contribui, a- 
lături de întregul nostru 
popor, la măreața operă a 
construcției socialiste și 
de înflorire a patriei, con
structorii de utilaj minier 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani și-au exprimat spe
ranța că rațiunea va trium
fa, că norii amenințători ai 
războiului si ai teribilei

—........

fi... I 

sată să-și facă reclamă ? ș 
Povestea cu reclama și : 
sufletul...

Noul sosit în Valea Jiu- i 
lui are de unde să știe i 
încotro s-o apuce spre > 
cabanele „Căprișoara", i 
„Pasul Vîlcan", „Buta", i 
„Straja", „Cîmpu lui i 
Neag" ? De unde să afle ; 
despro instalațiile de te- i 
lescaun de la Straja sau i 
Paring, despre condițiile i 
de cazare, masă, de prac- î 
ticare a sporturilor de iar. j 
nă ? Unde se poate citi i 
în Valea Jiului : „Vizitați ! 
Complexul turistic pen- î 
tru tineret Valea de = 
Pești !“? Sau „Turiști ! i 
In munții Retezat, ocro- i 
tiți Floarea de colț !“?

Sînt, toate acestea, în- i 
trebări, pe adresa Direc- ! 
ției comerciale a munici- i 
piului, filialei B.T.T. Pe- ș 
tro.șani, I.A.C.C.V.J., fiii. Ș 
alei O.J.T., a altor factori ; 
(se știu ei) în preocupă- i 
rile cărora propaganda 1 
turistică ar trebui să-și i 
ocupe locul cuvenit. In- ș 
trebări care așteaptă răs- -. 
punsuri în fapte. Adică, i 
în propaganda turistică j 
de pe șosele. I 

Mircea BUJORESCU Ș 

terpretarea stării existente 
în lumea contemporană, a. 
celeași mesaje cu profund 
caracter umanist au reieșit 
.și din scrisorile adresate 
tovarășului Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. și lui Ronald 
Reagan, președintele S.U.A.

Prin întreaga sa desfășu
rare, prin vibrantele mesa
je adresate, adunarea de 
pace de la mina Lupeni a 
fost expresia dorinței sin
cere a minerilor, a tuturor 
oamenilor muncii din a- 
ceastă veche vatră de căr
bune și istorie, de a munci 
în liniște, de a extrage căr
bune mai mult, mai bun și 
mai ieftin, care să fie des
tinat unor scopuri exclusiv 
pașnice.

distrugeri nucleare se vor 
risipi. Animați de aceste 
sentimente, de aceste gîn- 
duri de bine ei au spus 
răspicat NU armelor ato. 
mice în Europa, DA poli
ticii de pace, destindere 
internațională și întărire a 
încrederii între toate state
le lumii.

Acestor nobile sentimen
te .și gînduri a sluji cauza 
păcii, de a contribui 
eu faptele de muncă la 
înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului 
și statului nostru, le-au 
fost dat expresie cu puter
nică vibrație și în textul 
telegramei adresate de a- 
dunarea colectivului de la 
I.P.S.R.U.E.E.M., secreta
rului general al partidu
lui, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al României socialis
te. (l.B.)

Mobilizarea puternică a întregului potential productiv
(Urmare din pag. I)

In lumina indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colecti
vele miniere din bazinul 
nostru carbonifer, organe
le colective de conducere, 
cadrele tehnico-inginerești 
își regăsesc îndatorirea de 
a imprima un ritm mult 
mai viguros activității din 
subteran. Se cere să se 
asigure, la fiecare loc de 
muncă, valorificarea la 
parametri superiori a ca
pacităților de producție — 
mai cu seamă a celor care 
dispun de o dotare mo
dernă — să se urmărească 
funcționarea fără stagnări 
a utilajelor și instalațiilor 
de transport, să fie inten
sificate preocupările pen
tru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui. Nota domi
nantă a activității brigăzi
lor și sectoarelor trebuie 
să o constituie răspunde
rea față de plan, a cărei 
expresie de manifestare 
nu o poate ilustra decît 
acțiunea concretă în spri-

In recreație... Foto : AI. TÂTAR

Ter mof icarea
(Urm are din pagina I) 

rea acestor dificultăți o 
importantă contribuție au 
adus constructorii din 
echipele conduse de Cons
tantin Bocor, Teodor Iov, 
loan Olaru, Simion Gliga, 
Eugen Rus, loan Bondoc, 
Mihai Fierescu, Vasile 
Cocheci, Luchian Gică, 
Alexandru Ispas, Ștefan 
Socaci și atîția mulți alții". 
Sub conducerea sing. Ioan 
Celofan, constructorii au 
realizat în anul trecut ra
cordarea în întregime a 
orașului Lupeni la magis
trala termoficării, înche
ind astfel prima mare e- 
tapă a unei lucrări de an
vergură. In viitorul apro
piat, programul de termo- 
ficare va continua prin 
construirea unor centrale 
zonale la Uricani și Petri
la.

jinul desfășurării în cele 
mai bune condiții a pro
cesului de extracție. Valea 
Jiului se află în fața u- 
nor sarcini deosebit de 
mobilizatoare și este nece
sar să se treacă cu ener
gie, cu înaltă dăruire și 
devotament la o activitate 
mult mai rodnică, pe ba
za ei urmînd să se asigu
re ritmurile înalte prevă
zute pentru cincinalul ur
mător la extracția cărbu
nelui.

Sarcini deosebite revin 
tuturor celorlalte colec
tive de muncă din dome
niul construcției de mașini 
și prestărilor de servicii 
pentru subteran, din indus<- 
tria ușoară, de pe șantie
rele de investiții, precum 
și colectivelor care acțio
nează în domeniul cerce
tării științifice și pregătirii 
cadrelor. De asemenea, se
cretarul general al parti
dului a subliniat cerința 
consolidării mecanismului

Pentru cei ce au locuit 
pe aceste meleaguri înain
tea termoficării Lupeniului, 
Vulcanului și Petroșaniu- 
lui sînt încă prezente a- 
mintirile despre efectele 
poluării intense din zecile 
de coșuri ale micilor cen
trale termice de cartier. 
In prezent aceste amintiri 
sînt de domeniul trecutu
lui. Perioada celor 20 de 
ani care a intrat în memo
ria și conștiința națiunii 
noastre sub denumirea a- 
tît de bogată în semnifi
cații de „Epoca ' Nicolae 
Ceaușescu" a reprezentat 
numai în cincinalul 1981— 
1985 înfăptuirea termofi
cării, a dezideratului de
poluării localităților Văii 
Jiului, cu implicații majo
re pentru viața și munca 
locuitorilor de pe melea
gurile noastre.

economico-financiar, per
fecționării autoconducerii 
muncitorești, a autogesti- 
unii și a evidențiat im
portanța deosebită pe care 
o av măsurile înscrise în 
sfera economisirii, pentru 
recuperarea și repunerea 
în circuitul economic a 
materialelor refolosibile.

Urmînd îndeaproape o- 
rientările de recunoscută 
valoare practică, aplicati
vă ale secretarului gene
ral al partidului, acționînd 
cu înaltă dăruire muncito
rească, patriotică pentru 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, colecti
vele noastre se vor înscrie, 
în ansamblul economiei 
naționale, cu o contribu. 
ție tot mai substanțială la 
progresul general al socie
tății, asigurînd — prin 
cantitățile tot mai mari de 
cărbune extras — accele
rarea ritmului de dezvol
tare multilaterală a patri
ei, creșterea nivelului de 
trai, înflorirea continuă a 
României socialiste. ,„fc

I 
I

IN SPRIJINUL
DUCȚIEI. Un grup 
uteciști 
peni au 
acțiune 
ducției.

de la mina 
participat la o

în sprijinul pro- 
Este vorba de

l
descărcarea și stivuirea 
a 120 tone de bolțari în 
depozitul de materiale 
din incinta minei. Tinerii 
sînt nou încadrați și lo
catari ai căminului nr. 10 
din localitate. (Gh.C.)

MODERNIZĂRI. In 
cartierul Bucura, din o- 
rașul Uricani se fac în 
acest an ample lucrări de 
modernizări. Bulevardul 
va fi extins, iar la parte
rul blocurilor sînt pre
văzute noi spații comer
ciale și pentru unități 
prestatoare de servicii. 
Recent constructorii au 
atacat lucrările de cons
trucție a blocului nr. 5, 
cu 74 de apartamente și 
spații comerciale la par
ter. Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an în cartier vor

fi construite 252 de noi 
apartamente. (V.S.)

E NORMAL ca stația 
C.F.R. pe timp de noap. 
te, să beneficieze din plin 
de lumină artificială. De 
acest lucru se bucură și 
stația din reședința de 
municipiu, numai că ilu
minatul artificial, în mul
te zile, mai ales la pri
mele ore, completează 
iluminatul natural. Poa
te se găses" greu acele 
de cale ferată ? (Gh.S.)

OARE CINE răspun
de de întreținerea cine

matografelor ? Tencuia
la de pe unul din pereții 
cinematografului „7 No
iembrie" din Petroșani 
este căzută din cauza 
apei de ploaie, care nu 
s-a putut scurge pe jghea
bul ei, dintr-un motiv 
foarte simplu: acesta
este înfundat cu pămînt. 
Și umezeala ploilor intră 
în pereți, deteriorînd în 
continuare clădirea ! Ni
meni nu ia măsuri ? 
(Al.H.)

RUTIERA. In orașul 
LUpeai se desfășoară lu

crări de dublare și extin
dere a arterei rutiere 
principale. „Bulevardul 
Păcii", din Bărbăteni, ca
re conturează noul centru 
civic va fi prelungit pî
nă în zona vechiului cen
tru al orașului. Intre 
centrul vechi și ieșirea 
spre Paroșeni, se preco
nizează amenajarea circu
lației cu sensuri unice 
prin fostul cartier cen
tral și pe lîngă calea fe
rată. (V.S.)

INVITAȚIE. Invitărn\ 
organele Inspectoratului i 
sanitar de stat să vizite- I 
ze, așa într_o doară, te- | 
renul din spatele alimen- • 
tarei „Jiul", din centrul | 
Petroșaniului. Nu de alta, ■ 
dar gunoiul neridicat de 
aici este lîngă o alimen- I 
tară ! (Al.H.)

Rubrică realizată de 
V. STRÂUȚ
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Caratele

de tra- 
poveș- 

satul 
județul

Iosif Presecan a intrat 
în mină la 19 ani; cobo. 
rînd în subteran, el a în
ceput să urce, de fapt, 
treptele devenirii într-o 
profesiune care este a sa, 
dar și a celor doi frați și 
a tatălui său. .Cu alte 
cuvinte, o pasiune eredi
tară, ca să spunem așa. 
Pentru că, înainte de a fi 
o profesiune, mineritul a 
fost pentru Iosif Presecan 
o pasiune. Nutrită 
diția familiei, de 
tile ortacilor din 
său, Mogoș, din 
Alba.

A coborît, așadar, la 19 
ani într_o mină auriferă, 
înainte de a folosi lama 
de bărbierit, a văzut, în 
stînca din subteran, „la
me" ale nobilului -metal, 
la care se ajungea și prin 
efortul său, de vagonetar 
ce îndepărtează sterilul, 
așa cum sculptorul înde
părtează partea de prisos 
din blocul de marmură, 
pentru a ajunge la ope
ra definitivă. Și, în a- 
ceastă muncă cu roca 
dură s-a desăvîrșit pe si
ne. Cu seriozitate, temei
nic. Și examenele erau, 
în fiecare zi, cu fiecare 
șut adică. Așa îneît, ple
carea pentru satisface
rea serviciului militar 
l-a găsit, tot la Baia de

profesiunii
Arieș, ajutor de miner.

De ce a schimbat aurul 
pe cărbune, acest aur ne
gru al industriei, de ce a 
venit în Valea Jiului la 
Aninoasa ? Poate și pen
tru a continua munca ta
tălui său, care a lucrat la 
Aninoasa o viață de mi
ner. Aici „școala" Arie. 
șului i-a prins bine, dar a

barbati care 
ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINER

trebuit să învețe mereu. 
Metode noi, moderne, cu 
mari randamente de pro
ducție. Cînd i s-a propus 
să preia brigada lui Au
rel Cristea, binecunos
cutul Aurel Cristea, o 
clipă i s-a tăiat răsufla
rea: trebuia să ducă mai 
departe o ștafetă plină de 
glorie în mineritul Văii 
Jiului. Și el și ortacii săi, 
au purtat-o cu demnitate. 
„Nu a fost lună în care 
să nu ne depășim pla
nul", ne spune simplu, 
dar mîndru, așa cum îi 
stă bine celui care știe 
că-și face datoria cu 
prisosință. La această da
tă, producția de cărbune 
extras peste plan de la în-

ceputul anului de brigadă 
se cifrează 
de tone.

Ca orice 
jului, care 
titlul, Iosif 
că trebuie să dea patriei 
mai mult cărbune. Și o 
face. Dar mai știe că tre
buie să „dea" subteranu
lui cît mai mulți mineri. 
Demni de acest înalt 
titlu. De aceea se ocupă 
de tineri, de formarea lor. 
De aceea, a face parte 
din brigada sa este deja 
„o diplomă de merit". Și 
tinerii știu: a intra în 
brigadă este un semn de 
încredere, a rămîne este 
un merit. Pentru că Iosif 
Presecan este un briga
dier de frunte, dar și un 
„pedagog" de mîna întîi. 
Școala lui este școala 
muncii. Mîndria lui este 
mîndria muncii de miner. 
El și ortacii săi onorea
ză titlul de miner, dar și 
titlul de miner îi ono
rează pe ei. Pentru că au 
orgoliul meseriei.

Venit din adîncurile u_ 
nei mine 
teranele 
sa, Iosif 
biografia 
pasionantă < 
deplin caratele acestei no
bile profesiuni de miner.

B. SABIN

la peste 550

om al abata- 
își onorează 
Presecan știe

aurifere, în sub- 
minei Kninoa- 
Presecan, prin 

sa de muncă 
certifică pe

Respectul
Raionul de produse 

panificație al 
zin alimentar. 
Un du-te-vino 
celor ore. Din 
nea rumenită, 
alb și pufos, 
proaspete 
răspîndesc arome îmbie
toare. In unitatea comer
cială, mișună cumpărăto
rii. Un prichindel, des
prins de mina mamei scapă 
pe Jos colțul rupt al fran-

de 
unui maga- 

Dimineață. 
specific a- 
rafturi pîi. 

cu miezul 
specialitățile 

de panificație 
arome

zelei din 
eu poftă.

Prinsă

pentru
care se ospătase

în învălmășeala

pașilor mulțimii, frântura 
de 
de 
f r 
în 
furtuni. Pînă cînd o feme-

pîine este 
jci-colo, pe 
u n z ă

v î 11 o a

rostogolită 
jos, ca o 

luată 
rea unei

pîine
ie cu părul nins de șirul 
anilor, se oprește înmăr
murită. Cu greutate se a- 
pleacă, scăpînd din piept 
un suspin compătimitor. Ri- 
dicînd colțunul tăvălit prin 
praf, mîna bătătorită a fe
meii, schițînd un gest de 
mîngîiere, șterge praful 
ce întinase pentru mo
ment miezul lui hrănitor. 
Din respect pentru pîinea 
cea de toate zilele 1

I. BALAN

Masa de prînz, la locul de muncă, 
poate fi și mai bună

spunem „centrală" 
montaj exact cînd 

vasele cu mîncarea 
constructori, prînzul 

se servească în apropierea locului de 
microcantinele amenajate în acest scop.

Am poposit la cantina, să-i 
a Antreprizei de construcții și 
trebuia : tocmai se umpleau 
pregătită pentru muncitorii 
urmînd să se servească 
muncă, la 
Așa îneît nu ne rămîne decît să însoțim mașina cu 
care se transportă bidoanele cu ciorbă și felul II.
REPEDE, CURAT 

ȘI GUSTOS
Blocul 46, de pe strada 

Slătinioara. Aici, la etajul 
III, într-unul dintre a- 
partamente servesc masa 
în ziua raidului nostru 40 
de constructori. Se servește 
repede, masa durează pu
țin, oamenii se grăbesc la 
locul de muncă, sînt de la 
Brigada 1 Deva, care ridi
că edificiul noului bloc.

La sfîrșit, notăm • cîteva 
aprecieri: „O masă bună, 
și azi, și în alte zile. De 
cînd mănînc aici, Ale două 
luni, am numai aprecieri 
pozitive" (Virgil Crețu, 
muncitor) ; „Mîncarea e 
gustoasă, vine fierbinte de 
la cantină, la ora stabilită, 
nu pierdem deloc timp" 
(Vasile 'Anghelache, mun
citor). Cerem ți opinia șe
fului punctului de lucru, 
maistrul Petre Culda: „A- 
cest sistem de servire a 
prînzului ne ajută foarte 
mult. Nu mai pierdem inu
til timpul cu deplasarea pe 
o distanță mare, spre sala 
de mese. Pentru viitorul a- 
propiat, cînd forța de 
muncă va crește și cînd a- 
ceste două camere vor de
veni neîncăpătoare, ne vom 
muta într-un alt spațiu, a- 
decvat, aproape de .șantier.

cîteva observații
Se impun cîteva conclu

zii. Impresii pe care le-am 
cules „pe traseul acesta, 
aspecte deduse din dialo
gurile cu lucrătorii canti-

nei, opinii pe care le sis
tematizăm în rîndurile de 
final ale acestui 
chetă.

In primul rînd, 
tul mîncării este, 
neigienic (se face 
ne de aluminiu, 
late, am văzut), 
neeconomic. Cu 
de 16 tone. Cînd i 
la economia de 
trebuie să pierdem din 
vedere economia de moto
rină și faptul că o aseme-

raid-an-

RAID-ANCHETĂ PE 
ȘANTIERELE DE 

CONSTRUCȚII DIN 
PETROȘANI

con-

Cine pradă avutul obștesc, merită asprimea legii!

cea 
rînduri 

acest 
de

depsită de art. 28—209 
Cod penal și art. 5 din De
cretul 306/1981. Pentru 
faptele lor nesăbuite au 
fost condamnați la cîte 6 
luni închisoare fiecare. 
Dura lex, sed lex.

împreună la locuința lui 
Lupuț Gavrilă. Aici au 
consumat băuturi alcoolice. 
Pe săturate. La un moment 
dat, C.E. sustrage din bu
zunarul lui L.G. un port- 
moneu cu acte și suma de

Viorel,
Vicu,

In unitățile noastre eco
nomice mai sînt persoane 
care, din păcate, confundă 
averea obștească cu 
personală. Cîteva 
sînt ilustrative în 
sens și au caracter 
prevenție.

• Brandu Mihai 
Sîrb Lascu, Pavel
Burlacu Mihai, toți înca
drați în muncă la Fabrica 
de morărit și panificație 
Petroșani au lucrat la des
cărcarea unui vagon de 
făină în stația C.F:R. Ei 
făceau și transportarea făi
nii la fabrică. La ultimul 
transport cei patru s-au 
hotărît să sustragă din a- 
verea obștei — făină. Zis 
și făcut. Și-au însușit fie
care cîte un sac de făină. 
Au fost depistați de orga
nele de ordine și trimiși 
în judecată pentru infrac-

Aflăm de la organele judiciare
• Pentru că tot e vorba 

de furt din avutul obștei, 
trebuie să amintim și fap
ta lui Nicolae ileana de la 
Fabrica de pîine din Lu- 
peni. Și ea a prădat avu
tul obștesc, sustrăgînd de 
la fabrica de pîine din 
Bărbăteni — Lupeni fran
zele. A fost condamnată la 
8 luni închisoare.
Prietenii și... „prietenii1*
Căldărar Eugen și Buia

1600 lei. E. Căldărar, 
recidivist a fost 
trimis în judecată 
pentru infracțiunea de 
furt din avutul personal, 
iar B.V, pentru infracțiu
nea de tăinuire a furtului 
săvârșit de primul. C.E. a 
fost condamnat la un an 
închisoare, iar B.V. la 8 
luni.
Gest necugetat, numit... 

infracțiune

Vulcan au îndemnat 
un altul •— Motorga 
să ia pălăria din capul u- 
nui cetățean, pe nume 
Jurca Alexandru, și să i-o 
arunce pe jos. Fapta 
repetat de două-trei 
iar cînd J.A. s-a 
să-și ridice, pentru a treia 
oară, pălăria, cei doi mi
nori, S.G. și P.T., l-au lo
vit pe J.A. Au fost condam
nați pentru fapta de vătă
mare corporală, la inter
narea pe timp de trei ani 
într-o școală de muncă și 
reeducare. Cine face ca ei, 
același „tratament" îl me
rită pentru a se vindeca 
de meteahna atitudinii 
antisociale.

pe
Ion,

s-a 
ori, 

aplecat

Lucian DRULĂ, 
judecător

concluzie: în rricniu- 
pentru constructori 
„promovate" prea ti- 
legumcle. Șefa canti- 

tovarășa Ana Olteanu, 
se pare și din 

ser-

nea mașină e mai necesa
ră pe șantier decît la o 
cantină. Soluția ? Ni se 
dau asigurări că în curînd 
acestui transport de ali
mente (și pentru aprovizi
onarea cantinei, în gene
ral) îi va fi destinat un e- 
lectrocar, aflat, deocam
dată, în reparații.

In al doilea rînd:
sultînd lista meniurilor pe 
mai multe săptămîni, le 
găsim cam prea monoto
ne. Oare „fantezia" și ști
ința culinară a bucătăre- 
selor să se oprească 
cam aceleași trei, 
feluri, revenind 
Rețetarul e s 
mai b o g 
deși nu sîntem 
credem că din 
primă" intrată în 
dratițe (dedusă din fișele 
de aprovizionare) s-ar pu
tea face cîteva surprize... 
gastronomice. Printre care 
s-ar putea situa, de ce nu, ne 
aflăm doar în plină vară, 
și salatele. Pentru că 
venit vorba de salate,

la 
patru 

invariabil, 
t e mult 
a t și, 
„experți", 
„materia 

cazane și

altă 
rile 
sînt 
mid 
noi, 
altminteri, 
aprecierile celor care 
vesc masa, o persoană de
votată profesiunii sale, 
ne motivează lipsa de va
rietate a meniurilor prin 
absența unui mijloc de 
transport corespunzător. 
Deci de cînd va veni elec
trocarul promis, lucruri
le se vor schimba, și din 
acest punct de vedere.

Ar mai fi vorba de as
pectul microcantinelor, 
cum spuneam, aici am gă
sit curățenie în bucătărie, 
la veselă, tacîmuri etc. 
Condiții igienice corespun
zătoare. Dar parcă color 
două apartamente le lip
sea „atmosfera" familia
ră, „de acasă". Care 
poate fi obținută prin cî
teva „nimicuri": perdele 
Ia geamuri, la geamuri bi
ne spălate, pentru că aces
tea nu erau, față de masă 
(cantina are în dotare) și 
alte „amănunte".

In sfîrșit, un ultim as
pect, și cel mai important, 
credem noi: diversificarea 
și îmbunătățirea meniu
rilor depinde și de spiri
tul gospodăresc al celor 
interesați, de elementele 
de autoaprovizionare. Ne-a 
mirat faptul că o aseme
nea cantină nu dispune de 
o gospodărie anexă. Res
ponsabila unității ne-a vor
bit de o inițiativă în acest 
sens; nu a primit aproba
rea cuvenită, deși găsise și 
locul unde să fie crescuți 
șase, șapte porci (curtea 
unui cetățean), iar resturi
le de la cantină ar fi asi
gurat hrana necesară, 
cum aceste resturi se a- 
runcă la canal. Păcat! Oa
re nu se pbate găsi totuși 
o soluție ? De către con
ducerea Antreprizei^* care, 
iată, pînă acum s-a dove
dit a fi receptivă față de 
condițiile în care construc
torii servesc masa.

C.T. DIACON U

Colectivul laboratorului de cofetărie ți patiserje 
Petrila, condus de Iosif Demeter, îți depățețte 

i de lună sarcinile.

>■

tiunea de furt din avutul Viorel din Lupeni, după ce Minorii Șinca Ion Gri- Constantin GRAURE, din
obștesc, prevăzută și pe- s-au cunoscut au mers gore și Preda Teligan din avocat lună

Duminică, 23 iunie — La zi în 600 de se- Johann Sebastian Miercuri, 26 iunie
cunde; Bach.

11,30 Telex. — Din istoria filmului Premieră pe țară. 20,00 Telejurnal. 20,00
11,35 Lumea copiilor. mut; Coproducție a televi- 20,15 Actualitatea în eco- 20,20

— Telefilmoteca de ghioz- — Secvența telespecta- ziunilor din R.D.G. și nomie.
dan: torului. R.P. Ungară (c.) 20,30 Pentru dezarmare si 20,35
Micul zburător. 14,45 însemne ale unui 21,50 Telejurnal. pace !
(color) timp eroic (c).

12,40 Din cununa cîntecu- 19,00 Telejurnal. 21,50
azi. Epoca

Joi, 27 iunie

Telejurnal.
Actualitatea în eco

nomie.
Studioul tineretului. 

Serial științific.
Planeta vie (c.).
Telejurnal.

13,00

lui românesc. Muzi
că populară, (color) 
Album duminical 
(p.c.)
Trei șlagăre, trei in
terpret;
Replici muzicale de-a 
lungul... umorului; 
Pagini 
fice
Imn
mii. 
zie; 
Premiere muzicale la 
„Album";
Telesport;
Meridianele cîntecu- 
lui și dansului;

cinema togra- 
vesele;
pentru pacea lu. 
Muzică și poe-

19,35

20,15

21,35
21,50

20,00
20,20

20,40
20,55

21,05

Țara mea
Ceaușescu (c.)
Cîntarea

(c.)
Film artistic:
Fiul căpitanului. 
(C.)
Farmecul muzicii 
Telejurnal.

Telejurnal. 
Orizont 
ințific. 
Tezaur 
Pentru 
pace 1 
Roman

României

(c.)

20,00
20,20

tehnico-ști-

folcloric (c). 
dezarmare și

foileton.

20,35

21,30
21,50

PROGRAMUL fy

Marți, 25 iunie

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Seară de operă.
Aida,
de G. Verdi.
Selecțiuni (c.)
Universul familiei.
Telejurnal.

20,40

20,50

21,05

21,50

A patriei
Cîntec românesc 
pace.
Tribuna TV.
Congresul al IX-lea 
— Congresul marilor 
înnoiri.
Film serial (c.)
Pan Wolodyjowski.
Producție a studio
urilor poloneze.
Telejurnal. ,rti

cinstire. 
de

20,00 Telejurnal. 14,40
20,20 Actualitatea în eco

nomie. 19,00
20,35 Lumea contempora 19,15

nă .și confruntările 
de idei. 19,25

20,50 Amfiteatrul artelor. 19,50
21,35 Efigii ale muncii. 20,30
21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 29 iunie

13,00 Telex. 21,45
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (p.c.)
21,55

Din sumar:
— Cîntece de pe la noi;
— Gala desenului ani

mat;
■— Melodia săptămînii. 

Primă audiție;
— Cîntecul cuvintelor. 

Moment poetic;
— Din cele mai frumoa

se cîntece;
— Telesport; 1

Țravîata — Verdi. 
Tunic. Cronica eve
nimentelor politice. 
Telejurnal.
Pentru dezarmare și 
pace 1
Teleenciclopedia.
Varietăți muzical- 

distractive (c.) 
Film artistic.
Reîntîlnirea.
Premieră TV (c.) 
Producție a studiou
rilor sovietice.
Telejurnal.
La hanul cu cîntece 
(c)
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Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolas Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen

I

PHENIAN 20 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii Socia
liste România, au 
transmise tovarășului 
Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene, un salut priete
nesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului core, 
ean prieten urări de succe
se tot mai mari pe 
edificării societății 
liste, a unificării 
a patriei sale.

Mulțumind pentru salu
tul și urările adresate, to
varășul Kim Ir Sen a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
salut revoluționar, tovără
șesc, urări de sănătate și 
fericire, iar poporului ro
mân noi succese în înfăp
tuirea societății socialiste

pre-

fost 
Kim

calea 
socia- 

pașnice

multilateral dezvoltate; îm
preună cu rec unoștința po
porului coreean pentru 
sprijinul activ și solidari
tatea manifestate față de 
lupta sa dreaptă în vede
rea realizării aspirației 
tale a națiunii coreene 
reunificărea pașnică și 
dependentă a patriei.

Schimbul de mesaje 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Kim Ir 
Sen a tovarășului 
Ceaușescu, membru 
pleant al Comitetului 
litic Executiv gl C.C. 
P.C.R., prim-secretar 
C.C. al U.T.C., care între
prinde o vizită în R.P.D. 
Coreeană, la invitația U- 
niunii Tineretului Munci
toresc Socialist din aceas
tă țară.

In timpul primirii 
fost relevate bunele 
porturi de prietenie și 
laborare dintre partidele, 
țările și popoarele român 
și coreean, dintre organi
zațiile de tineret din cele 
două țări, care au la bază

vi-

in-

a

Nicu 
su- 
Po- 

al 
al

au
ra-
co.

înțelegerile convenite 
tre Partidul Comunist 
mân și Partidul Muncii din 
Coreea, între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen.

La primire au participat 
Hwang Jang Yop, secretar 
al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, și Li Yong 
Su, președintele C.C. al U- 
niunii Tineretului Munci
toresc Socialist din Repu
blica Populară Democrată 
Coreeană, precum și am
basadorul României la 
Phenian, Constantin Iftodi.

★
In timpul vizitei în R.P.D. 

Coreeană, tovarășul Nicu 
Ceaușescu s-a întîlnit și a 
purtat convorbiri cu Li 
Yong Su, președintele C.C. 
al Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist. Au fost 
abordate probleme legate 
de dezvoltarea în continua
re a legăturilor de priete
nie și colaborare între or
ganizațiile de tineret 
cele două țări.

în- 
Ro-

din

„Saptamina 
românească44 
în Olanda

20 (Agerpres). Cu 
Fundației olan.

HAGA 
sprijinul 
deze „Perinița", recent în
ființată, în localitatea Em
men din provincia Drente 
a fost inițiată o „Săptămî- 
nă românească". Sînt pre
zentate filme documenta
re cu caracter turistic, dia
pozitive, informații despre 
România; programe artis
tice de muzică și dansuri 
românești interpretate 
ansambluri olandeze, 
poziții de fotografii, 
zanat, port popular româ
nesc.

La deschiderea manifes
tărilor a luat cuvin tul pri
marul localității Emmen, 
care a apreciat în mod deo
sebit politica externă a 
țării noastre, inițiativele pe 
plan internațional în do
meniul păcii și dezarmării 
ale președintelui Nicolae 
Ceau.șescu. El s-a referit, 
de asemenea, la cursul po. 
ziiiv al relațiilor româno, 
olandeze.

de 
ex. 

arti_

Noi și ample manifestări pentru pace, 
împotriva înarmării nucleare

TOKIO 20 (Agerpres).
Participanții la „Marșul 

■ Păcii" din Japonia — care 
se va încheia la 6 august 
la Hiroshima printr.o ma- 
re manifestație antinuclea
ră — continuă să străbată 
diferite localități ale țării, 

: purtînd lozinci pe care se 
poate citi: „Un nu catego
ric armelor nucleare l“, 
„Nu —- creșterii bugetului 
militar 1", „Nu — armelor 
«ucleare pe teritoriul Japo
niei !“, „Cerem desființa
rea bazelor militare străi
ne !

Părticipânții la această 
acțiune au organizat o ma
re demonstrație în fața ba. 
zei militare nipone de la 
Gifu, la încheierea căreia 
a fost adoptată o rezoluție 
privind necesitatea 
tării cooperării 
erescînde dintre 
Statele Unite.

înce- 
militare 

Japonia ți

diei, s-au încheie* lucrările . 
Biroului Internaționalei So
cialiste, la care au partici
pat peste 30 de delegații 
ale partidelor social-demo_ 
erate și socialiste din nu
meroase țări ale lumii. Un 
loc central în cadrul dez
baterilor —ț transmite a- 
genția TASS — l-a ocupat
raportul asupra probleme- • le'gătură 
lor dezarmării și 
lui înarmărilor, 
de Kalevi Sorsa,

cialiste pentru problemele

re-
res.

ft

20 (Ager-

face înscrieri pentru 
anul școlar 1985 — 1986

la următoarele forme de învățSmînt 
și profiluri :

Clasa a IX-a zi :
— profil chimie industrială
— profil mecanică

144 locuri
72 locuri 

înscrierile se fac în perioada 21—27 iu. 
nie 1985.
Clasa a Xl-a :
— operator în ind. celulozei, hîrtiei

și fibrelor artificiale 72 loc.
— mecanic mașini și utilaje 36 loc.

înscrierile se fac în perioada ' 
1985.
ȘCOALA PROFESIONALA

Zi

1-8

Serai

36 loc.
40 loc. 

iulie

— operator în ind. celulozei, 
hîrtiei și fibrelor artificiale

— mecanic mașini și utilaje
înscrierile se fac în perioada 

septembrie 1985.

108 locuri
72 locuri

1 iulie — 5

Relații suplimentare la secretariatul lice 
ului, telefon 60234.

FILME

gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene 
Hunedoara.

STOCKHOLM 
pres). La Bommersvik, în tele Consiliului 
apropiere de capitala Sue. tiv al Internaționalei

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■a

controlu- 
prezentat 
președin- 
Consulta-

So-

de dezarmare.
A fost adoptată o 

zoluție prin care se 
ping „inițiativa de apărare 
strategică" și orice con
cepte asemănătoare de mi
litarizare a spațiului cos
mic. Totodată, în document 
se exprimă îngrijorarea în 

cu contradicția 
dintre negocierile sovieto- 
americane de la Geneva și 
continuarea cursei înarmă
rilor — relatează agenția 
France Presss.

EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ȘI LOCATIVĂ LUPENI

REGIONALA DE CAI FERATE TIMIȘOARA
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII.MONTAJ 

TIMIȘOARA
strada 13 Decembrie nr. 12, telefon 17741

recrutează

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Răpirea fecioa
relor; Unirea: Ca-n fii. 
mo; Parîngul: Rocky II.

LONEA: Jandarmul și
extraterești’ii.

ANINOASA: Cuibul
salamandrelor.

VULCAN — Luceafă
rul: Străinul. I—II.

LUPENI — Cultural: 
O lumină la etajul X.

URICANI: Zorro, I—II. 
N.R. Eventualele mo

dificări survenite în pro-

TV
I încadrează urgent

20,00 Telejurnal. 20,20 
Actualitatea în economie. 
20,35 Studioul muzical —. 
muzică ușoară (c). 20.50
Efigii ale muncii — Epo
ca Ceaușescu. 21,05 
dran mondial (c). 
Amfiteatrul artelor. 
Telejurnal.

—- conducători auto categoria B și C
— tractoriști rutieriști și mecanici auto. 

Informații la telefon 60912.

Ca-
21,20
21,50 PREPARAȚIA CĂRBUNELUI PETRILA

Mica publicitate

5, telefon 70266.

Dacia 1300 Pe. 
telefon 41758.

I 1985 și 464681, eliberate 
de E.G.C.L. Vulcan. Le de
clarăm nule. (3869)

PIERDUT legitimație de 
pe numele Rus 

eliberată de I.M. 
O declar nulă.

Dacia 1300, ’ stare
strada

încadrează imediat
manevranți vagoane 
lăcătuș revizie vagoane 
I.D.M. 
picher

Solicitanții vor prezenta acte de califica
re, respectiv autorizare.

VIND Dacici 1100, stare 
bună. Cocotă loan, Vulcan, 
Coroești 
(3866)

VIND
tro.șani, 
(3875)

VIND
perfectă. Iscroni, 
Bănciloni nr. 231. (3871)

SCHIMB apartament do- 
uă camere, Aleea Tranda
firilor 2/105 Petroșani cu 
apartament 3—4 camera, 
zona de Nord. (3874)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2649, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani, 
declar nulă. (3872)

PIERDUT, două foi 
parcurs nr. 440062 din 23

o
de

serviciu 
Teodor, 
Lupeni. 
(m.p.)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (poriodice) nr. 
6031, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani, 
declar nulă. (3861)

PIERDUT legitimație 
bliotecă 
1219 și 
numele 
Robele 
Maria, 
les, eliberate de Institutul 
de Mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (3867)

o
bi- 
nr. 
pe 

Victoria, 
Țoi aș

(periodice) 
carnete student

Cri stea 
Alexandru, 
Masendecke Char.

PREPARAȚIILE
PETRILA, COROEȘTI Șl LUPENI

vînd unităților socialiste
Jf

— și populației
— deșeuri lemn de foc
— deșeuri bandă cauciuc.

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPATARU.

j

pentru lucrările de confecționare și montare 
a panourilor de cale ferată din baza de pro. 
ducție AUREL VLAICU, MUNCITORI CĂLI. 
FICAȚI IN MESERIA DE CONSTRUCTOR 
CAI FERATE ȘI MUNCITORI NECAL1F1. 
CÂȚI . . ...

Se asigură cazare și masă contracost.
Titularii și membrii lor de familie bene- 

ficiază de permise de călătorie gratuită pe 
calea ferată.

Pe perioada executării lucrărilor se asigu. 
ră retribuții în acord global în funcție de cate
goria de încadrare înțre 1887 și 3148 lei, la re. 
gim de lucru de 8 ore/zi, respectiv, cu 25 la 
sută mai mult la regim de lucru de 10 ore pe 
zi.

Informații- si relații suplimentare se pot 
obține la telefoA C.F.R, 2382 sau P.T.T 17537 
Timișoara.

încadrarea se face direct la sediul bazei 
din stația C.F.R. Aurel Vlaicu (între Șibot și 
Simeria).

de

f ; .f

Combinatul pentru lianți 
și azbociment Tg. Jiu 

încadrează urgent următoarele categorii 
personaj :

— impiegați de mișcare CFU
— șefi de manevră CFU
— manevranți CFU
— macaragii pentru poduri rulante și 

pentru automacarale
— lăcătuși mecanici

' — muncitori necalificați pentru califi,
care în meseria de mașiniști prin 
practică la locul de muncă.

Pentru tot personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului,“iar 
pentru nefamiliști se.asigură cazarea la cămi- 
ițele de nefamiliști ale unității

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul personal-învătămînt retribuire, zilnic, 
între orele 7,15—15,’30, la telefon 929/12628 
interior 212, 208.

Redacția și administrația : Petroșani,- str.* Nicolae’ Bălcescu, nr. 2. telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții. —
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


