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„Steagul rosiiM^n
Mulțumiri adresate de tovarășa Elena Ceaușescu 
celor care i-au trimis scrișori, mesaje și telegrame 
de felicitare, cu prilejul desemnării sale in funcția 

de președinte al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie

*
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ș»-g, 'JflîfUdirmrea celei de-a 35^a 
' aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

Cil prilejul desemnării 
sale ca președinte al Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie șl 
președinte al Biroului Con
siliului, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, a primit un mare 
număr de telegrame, me
saje și scrisori prin care 
personalități ale vieții 
noastre științifice și cultu
rale, specialiști din cerce

tare și proiectare, condu
cători de ministere și. or
ganizații centrale, organe 
de partid și de stat, oameni 
ai muncii din țară i-au 
adresat călduroase felici
tări și urări de succes în

îndeplinirea înaltelor răs
punderi încredințate.

Tuturor celor care i-au 
scris cu-această ocazie, to
varășa Elena Ceaușescu. le 
adresează următoarea scri
soare:

„Mulțumesc celor care, prin mesaje, telegrame și 
scrisori, m-au felicitat cu prilejul desemnării .mei» 
ca președinte al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie și 16 adresez tuturor cele mai calde 
urări de sănătate, de succese.și satisfacții tot mai 
mari în întreaga lor activitate și în viața personală".

ELENA CEAUȘESCU

Colectivul de mineri de la
Sectorul II al I, M. Anlnoașa înscrie

Depășiri la producția fizică
se angajează să extragă 

suplimentar

• La producția fizică de cărbune, colec
tivul sectorului V al I.M. Petrila a extras 
pînă acum, în actualul cincinal, în plus față 
de prevederi, peste 35 000 tone cărbune 0 
Peste plan 750 metri liniari de lucrări mi
niere de pregătire • Productivitatea muncii 
realizată pe sector, în primele cinci luni din 
1979, în comparație cu media pe 1978, 
este superioară cu 300 kg/post.

Minerii, inginerii și teh
nicienii din sectorul I al 
I.M. Aninoasa raportează 
depășirea cu peste 500 to
ne a sarcinilor la produc
ția fizică de cărbune, 
ce îi situează pe locul de 
frunte 
lelalte 
acestui 
sporul 
ță de nivelul planificat, a

al întrecerii cu ce- 
sectoare. Suportul 
plus îl constituie 

de 900 kg/post, fa-

productivității muncii. Ce
le mai ridicate cote ale 
depășirilor le obțin mine
rii din brigăzile conduse 
de Augustin , Asmărandei 

ceea și Nicolae "
marcabilă, 
contribuția 
lucru din 
dus de maistrul Gheorghe 
Bobîrnac.

LOCUINȚELE 
prioritate 

în construcții

Boitor. Est<_ re
de asemenea, 
formațiilor de 
schimbul con-

Noul centru al Petroșaniului își încheagă con turui

Constructorii din Vulcan Vacanta

dau asigurări realiste:

O activitate fructuoasă 
desfășoară colectivul sec
torului V al J.M. Petrila 
în acest an în întîmpina- 
rea glorioasei 
a eliberării 
sub dominația fascistă, 
Plusul do cărbune de la 
începutul anului se ridi
că la peste 4 500 tone, 
productivitatea muncii pe 
sector fiind superioară 
sarcinilor în medie cu 
160 kg/post. In abataje, 
același indicator este de
pășit cu circa o jumătate 
detona pe’ post. Avansul 
pe cinci luni în realiza
rea lucrărilor de pregă
tiri, care condiționează 
punerea în funcțiune a 
noii capacități de produc
ție, este de 200 ml. In 
luna aprilie, costurile
planificate de producție 
au fost reduse cu 1,73

' lei/tonă, înregistnndu-se 
economii de peste 35 000 
lei.- fn luna mai economi
ile au fost și mai mari.

Rezultatele activității 
atestă că la sectorul V 
al I.M. Petr/la se mun
cește cu dăruire, pricepe
re și înaltă răspundere 
muncitorească pentru ma
terializarea angaiamentu-

aniversări 
patriei de

lui asumat în întîmpina- 
rea aniversării a 35 de 
ani de la eliberarea pa
triei de sub dominația 
fascistă, angajament con- 
stînd în depășirea sarci
nilor la producția fizică 
de cărbune cu 6 900 tone. 
Cîteva opinii culese din 
discuțiile purtate cu oa
meni vrednici în ejordu- 
narea activităților din 
sector, exprimă cu con
vingere aceasta.

Nicolae 
miner șef 
„împreună 
am extras,
cel mai mare plus dintre 
brigăzi : 409 tone. După 
prima decadă din această 
lună, am realizat peste 
plan aproape 100 tone. 
Condițiile din abataj sînt 
printre cele mai bune 
din sector în "vederea 
creșterii producției de 
cărbune. Iată de, ,ee sîn- 
tem hotărîti să întîmpi- 
năm ziua de 23 August, 
producînd lunar. peste 
prevederi, cel puțin 200 
tone de cărbune".

Anton HOFFMAN

LAFADATU, 
de brigadă : 
cu ortacii mei, 
în luna mai.

(Cont. în pag. a 2-a) '

„Apartamentele vor fi predate la timp
rentru constructorii din orașul Vulcan termenul 

de predare a blocului 3 bl cu 64 apartamente, bloc 
restant din anul trecut, a fost repianificat pentru data 
de 30 iunie a.c. Aflindu-ne la jumătatea lunii iunie, 
deci cînd tertnenu] scadent se apropie cu pași repezi, 
am căutat pe șantierul din Vulcan răspuns la între
barea : VOR FI PREDATE LA TIMP APARTAMEN
TELE PLANIFICATE ? La ancheta realizată au par
ticipat, din partea constructorilor, maistrul principal 
Dumitru Ciobescu, secretarul organizației de partid, 
adjunct al șefului de șantier, subinginerul Gheorghe 
Lungu, șeful punctului de lucru, tehnicianul norma
tor Romică Pora, Precum și Florian Lazea, inginer 
șef adjunct al Grupului de șantiere, care răspunde de 
finalizarea acestui obiectiv, iar din partea beneficia
rului ing. Ioan Rujoi, vicepreședinte al Consiliului 
popular al orașului Vulcan. Deci, pe scurt, răspunsu
rile interlocutorilor la întrebarea de mai sus :

Subinginerul Gheorghe ctiiiea celor două fațade 
LUNGU :. „Toate cele 

„de apartamente vor 
predate pînă în ziua 
30 a acestei luni. Am 
arăt pe ce mă bazez cînd 
fac această afirmație. In 
interiorul blocului sînt e- 
xecutate în. întregime lu
crările de tencuire, pe ca
sa scărilor s-au pus gri
lajele metalice, mozaicul 
și faianța. La exterioare 
se lucrează intens la ten-

64 cea posterioară fiind deja
fi .................

de
să

finisată în proporție de 80 
la sulă, în următoarele 2 
—3 zile putîndu-se încheia 
definitiv lucrările, inclu
siv sudarea parapeților la 
balcoane. In felul acesta 
ne putem concentra toată 
atenția la fațada dinspre 
bulevard unde volumul de 
lucrări e ceva mai mare, 
însă nu atît îneît să nune 
încadrăm în graficul de

46

predare a apartamentelor".
R. POR A, normator : 

„Noi intenționăm să ter
minăm lucrările pînă in 
ziua de 26. iunie, astfel in
cit pînă in ziua recepției 
să putem face, toate retu
șurile necesare. De aceea 
am intensificat lucrul la 
fațada principală unde 
mai avem de mono! i ti zat 
cîteva balcoane, apoi ten- 
cuirea acestora. Aici am 
mai avea nevoie de o sche
lă autoridicâtoare, dar cum 
nu o putem primi din al
tă parte va trebui să ne 
gospodărim cu cele exis
tente pe șantier. Am orga
nizat de așa manieră lu
crările de finisare incit 
nici o echipă să nu aștep
te după cealaltă. Acum 
tot greul cade în seama 
zidarilor și a montorilor, 
dar echipele conduse de 
Iulian Varga, Mihai Du
das, Ștefan Ban, Gheorghe 
Radeș sau Alexandru Mo- 
roșan, Ion Căplescu și Ion

mare
i Iată că după un an de i 
i învâțămint a venit și ul-
i lima sa zi. Și, odată cu : 

ea, preocupările miilor de l 
școlari din Valea Jiului : 
se concentrează, cu în- 
fierbintață imaginație, ■ 
spre vacanța mare. - :

In buna Și vechea tea- ; 
diție a școlii românești ; 
ultima zi a anului școlar : 
este un eveniment trăit j 
cu intensitate atît de ac- î 
fuâlii elevi, eît și de noi ; 
toți ceilalți, foști elevi. ; 
Pretutindeni, in jurul șco- ■ 
Iilor sau în cartierele lo- j 
calităților vaeaoța mare •: 
este tema cea mai actua
lă, șchițindti-se planuri, 
conturîndu-se felurite gin- ; 
duri și perspective. In ; 
școli se finalizează situa- j 
ția la învățătură, totodată 
continiiîndu-se act.îviță- : 

griinate în .act'd-

--Uixî;

Constantin 1UVA1NESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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In aceste zile, peste 1000 

de tineri din întreprinde
rile și instituțiile orașului 
Lupeni au vizionat, la cine
matograful cultural din 
caliate, ciclul de filme 
cumentare — Știința 
tehnica contemporană,
marginea acestora au avut 
loc dezbateri, demonstrații, 
răspunsuri la întrebări.

MUii. tluțli
azt 

Ioc lo Petzfia înfraaeH 
sportive la judo

lui Ion Cordea de ia Școa
la generală nr. 6 Petrila. 
Le urăm succes! (C. Văl.)

Fdza municipală a con
cursului grupelor sanitare 
de Cruce Roșie a prilejuit 
o dispută dirzâ intre con
curente pe târlmul acordă
rii-primului ajutor. Pe ba
za răspunsurilor dale la 
probele teoretice și practi
ce, locul l a revenit grupei 
sanitare de la l.U.M.P. A- 
ceasta va reprezenta muni
cipiul nostru la faza jude-

curilc )j fî )}} s-arz situat
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nea națională „Totînain- ; 
țe“ — pregătitoare pentru i 
„Ziua pionierilor" și ser- ; 
bările de sfîrșit de an. | 
Dacă, pentru marea ma- : 
joritate a elevilor, văcari- 3 
ța mare 
piat 
pas, 
licee, 
tirea 
iar cei din clasele ter
minale, absolvenții, 
preocupați fie de 
laureat și probele 
cursurilor viitoare, fie de 
examenele pentru treptele 
liceale. Oricît de diferi
te ar fi situațiile școlari
lor aflați pe treptele în
vățăm! ntului, ele expri
mă înseși posibilitățile 
formative asigurate In 
țara noastră tinerei gene
rații. Și, privite in con
textul actualului An In
ternațional al 
desprindem în 
zile valoarea 
copilăriei
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s-a apro- 
pînă la un 

al ți elevi, din 
își continuă pregă- 
instructiv-educativă.

sînt 
baca- 
con-
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Copilului, 
astfel de
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■și sensul ț 
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INTENSĂ MUNCĂ POLITICĂ 
DE LA OM LA OM 

sarcinilor

(Urmare din pag. 1)

in sprijinul realizării 
de producție

își realizează zilnic 
acestui 

în

cinci Juni 
colectivul

a- 
de 
la 
Și

plan

Fe primele 
le acestui an 
oameni ai muncii de 
anina Urieani a realizat 
depășit sarcinile de
cu 5500 tone de Cărbune. 
3 ’ rod uct i vi ta tea muncii 
fost depășită cu 

Cărbune și 
la nivelul 
ceea ce a 
valoarea pro- 
să fie depăși

tă în această perioadă cu 
16,9 la sută. De asemenea 
și in prima parte a aces
tei luni rezultatele obținu
te la I.M. Urieani sînt bu
ne. Pe ce căi s-au obținut 
aceste realizări ? .

Din discuția purtată cu 
tovarășul 
secretarul comitetului 
partid 
c.o.m.,
Uzările sînt urmarea fi
rească a unei permanente 
activități desfășurate de 
organele și organizațiile de 
partid, la nivelul fiecărui 
sector, cu comuniștii, 
toți oamenii muncii.

—-Am pus un accent 
deosebit pe munca politi
că de la om la om — ne-a 
declarat interlocutorul — 
am acționat pentru crește
rea răspunderii fiecărui 
om al muncii, pentru a 
face ca fiecare să înțelea
gă că dispunem de forțe 
și posibilități să realizăm 
maj mult, să lucrăm mai 
bine.

In această direcție, o 
deosebită atenție a fost a- 
cordaită desfășurării adu
nărilor de partid, pentru 
creșterea spiritului de res
ponsabilitate’ al comuniști
lor, pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate. La sec
torul II, de exemplu, co
muniștii au luat atitudine 
fermă față de cei care în
calcă disciplina muncii și

kg/post în 
32 kg/post 
treprinderii, 
terminat ca 
ducției nete

a 
674 
cu 
în- 
de-

Cornel Bololoi, 
de 

și președintele 
a rezultat că rea-

cu

nu
sarcinile. Datorită 
climat, s-a reușit ca 
scurt timp în majoritatea 
brigăzilor să nu se mai 
înregistreze absențe nemo
tivate.

O asemenea practică s-a 
încetățenit și la celelalte 
sectoare de producție. In

Viata de partid

cadrul discuțiilor indivi
duale, la sectoarele I și 
III, birourile organizațiilor- 
de bază discută operativ 

..cu comuniștii despre folo
sirea corespunzătoare a 
timpului de muncă, apro
vizionarea cu materiale 
etc. Față de aspectele ne
gative au fost întreprinse 
măsuri prompte, ceea ce a 
făcut cg ambele colective 
să obțină rezultate bune.

Acțiuni concrete sînt i- 
nițiate și în domeniul pro- 
pagadei de partid.

— Ne preocupăm 
tivitățile întreprinse 
adreseze cit mai 
membrilor de partid, oa
menilor muncii de la mina 
noastră, ne spunea tovară
șul Ion Geană, secretar 
adjunct cu probleme de 
propagandă.

Această idee se regă
sește în modul în care se 
desfășoară în prezent la 
mina Urieani convorbirile 
de atestare la învățămîn- 
tul de partid. Am consta
tat faptul ca acestea cons
tituie un bun prilej pen
tru membrii de partid nu 
numai de a-.și îmbogăți 
cunoștințele teoretice și 
practice, dar și de a face 
o serie de propuneri con
crete în vederea îmbună
tățirii activității de viitor.

ca ac- 
să se 
direct

Toate aceste preocupări 
sînt gîndite și• coordonate 
de la nivelul comitetului 
de partid. Membrii acestu
ia, Ion Busicescu, Fierea 
Zincă, Ghebrghe Scorpie, 
Vintilă Florescu și ceilalți, 
se află într-un perma
nent dialog cu oamenii 
muncii, rezolvă probleme
le ce se ivesc în procesul 
de producție, participă ac
tiv la înfăptuirea măsuri
lor stabilite.

La nivelul comitetului 
de partid și al c.o.m., în- 
te-o analiză care a avut 
loc recent, s-a arătat că 
trebuie să sporească preo
cuparea pentru pregătirea 
corespunzătoare a cadre
lor, a fiecărui om al mun
cii. S-a relevat faptul că 
numai. în trei luni din a- 
cest an au fost introduse 
trei complexe de susținere 
și tăiere mecanizată, iar 
în viitorul apropiat se vor 
introduce încă două. A- 
eeasta determină acțiuni 
noi, complexe din partea 
organizațiilor de partid 
pentru pregătirea cores
punzătoare a celor care 
lucrează sau vor lucra cu 
utilajele de înaltă tehni
citate. Organizația de par
tid, comuniștii sînt conș
tienți de acest lucru. Mă
surile care au fost stabi
lite, vizează,întărirea mun
cii politice de la om ia om, 
in scopul realizării sarci
nilor de producție, a an
gajamentelor asumate în 
cinstea zilei de 23 August, 
așa cum cheamă Hotărâ
rea Comitetului Politic E- 
xecutiv ai C.C. al P.C.K., 
pe toți comuniștii, pe toți 
oamenii muncii să întâm
pine sărbătoarea eliberării 
cu rezultate deosebite în 
muncă.

Mihai ISZLAY, șef de 
brigadă : 
tru este 
greu din 
însă 20 de oameni uniți 
și, așa cum se consideră 
în sector, o brigadă pu
ternică, omogenă. . 
modest — de 
angajamentul 
întîmpinarea 
eliberării va 
el la realizarea angaja
mentului pe îptregul sec
tor".

Constantin NICULA, 
șef de brigadă, membru 
în c.o.m. pe mină : „Sîn
tem cu toții conștienți de 
nevoile de cărbune pe 
care le are tara. Acțio
năm pentru a crește per
manent producția. S-au 
îmbunătățit condițiile de 
transport de care dispun 
brigăzile prin trecerea la

II

„Abatajul nos- 
socotit cel mai 
sector. Sîntem

Deși
100 tone —• 
nostru în 

sărbătorii 
contribui și

„Apartamentele vor fi 
predate

(Urmare din pag l)

la tirfip
amînăm nici măcar 
zi predarea blocului, mai 
ales că în felul acesta 
dezafectăm un mare nu
măr de echipe necesare 
în alte puncte fierbinți de 
lucru pe șantierele de lo
cuințe".

Ing. Ioan RUJOI, vice
președintele consiliului 
popular Vulcan : „Așa 
cum evoluează lucrările a- 
cum, indiscutabil, blocul 
va fi predat la timp. Noi 
sîntem foarte 
de felul cum 
aici, mai ales 
timp,. E drept 
dat și sprijinul 
dar meritul revine in pri
mul rînd constructorilor. 
Chiar și acum se află în 
șantier lucrători 
E.G.C.L. pentru 
de punere 
liftului .și pentru 
zări, cit și de la 
Mixtă în vederea 
varii lucrărilor la 
comerciale.
cului pînă la sfîrșitui lunii 
ne ajută foarte mult, pe 
de. o parte, pentru că a- 
vem o mare cerere de lo
cuințe, pe de altă parte, 
la extinderea amenajării 
bulevardului și sistemati
zării acestei zone a ora
șului al cărui nou centru 
civic a început să se con
tureze".

Din ancheta întreprinsă pe șantierul din Vulcan 
reiese clar că cele 64 apartamente vor fi predate con
form planificării. De asemenea, aceasta demonstrează 
o dată în plus — dacă mai era nevoie — că atunci 
cînd se organizează mai bine activitatea în șantier, 
avîndu-se în vedere evitarea dispersării forțelor pe 
mai multe puncte de lucru, rezultatele sînt cele scon
tate — înscrierea în graficele de execuție și predarea 
in termen a tuturor obiectivelor construite.

Albăstroiu au înțeles ne
cesitatea intensificării rit
mului de lucru și, 
mineața pînă seara, I 
ful pentru a preda 
la timp".

D. CIOBESCU : 
am ajuns cu blocul 
coastă fază, nu se
poate pune problema ne- 
respectării termenului 
predare.

„Dacă 
în a- 

mai

de 
Am luat toate 

măsurile șă avem, materia
lele necesare, echipe su
ficiente și utilaje. Am pri
mit in acest sens șl ajutor 
din. partea grupului. In 
paratei cu finisarea blo-

■ cui ui se va face și racor
dul ia alimentarea cu apă, 
precum și probele de ri
goare, în așa fel incit la 
recepția apartamentelor 
totul să fie în. ordine. Tre
buie să arat insă- că în 39 
iunie vor 
cele 64 de 
și spațiile 
Ja parter, 
fiind necesare 
câteva zile de lucru după 
recepția clădirii, deși lu
crările de zugrăvire sînt 
avansate și aici".

Ing. Florian LAZEA : 
„Zilnic trec prin acest 
șantier șă văd cum evolu
ează lucrările. Atunci cînd 
„scârțâie" undeva interve
nim prompt. Nu vrem să.

ti predate doar 
apartamente nu 
comerciale de 

pentru acestea 
încă vreo

exploatarea
Brigăzile 

rapid noua 
astfel incit

din

lip- 
ma-

Șî 
că

Suplimentar 
StiOO tone 
de cărbune

râm exemplar angaja
mentul".

lng. Constantin IONES- 
„Ain 

la 
sub- 
sțra-
și-au 
teh- 
p roflux pe benzi, astfel că 

și brigada noastră va 
realiza lunar, pînă la 23 
August, cîte 150 tone 
peste plan".

Nicolae DURBAC, mai
stru minier, secretarul 
organizației de bază 5d : 
„Organizațiile de partid 
pun mare accent pe mo
bilizarea comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai mun
cii pentru întâmpinarea 
Miei de 23 August cu re
zultate rodnice. Vom ma- 

’ joia plusul sectorului la 
$000 de tone. Avem cer
titudinea succesului și 
sîntem hotărîți să ono-

CU, șef de sector: 
trecut de curînd de 
exploatarea straielor 
țiri la

. tului 5, 
însușit 
nologie, 
du.cția .nu a stagnat de
loc. Vom realiza pînă la1 
23 August, de la începu
tul anului, cel puțin 6 000 
tone cărbune peste pre
vederi. .Colectivul e bun, 
harnic, puternic. Ceea ce 
și-a propus, a îndeplinit 
întotdeauna. In noile a- 
bataje" cameră din stra
tul 5 avansăm lunar cîte 
100 ml, aplicînd iniția
tiva proprie „cîmpul și 
schimbul". De aceea, re
pet. cu totală convingere, 
vom realiza integral cele 
6 000 tone suplimentar 
pînă la 23 August".

„Moda" în atelierele Cooperativei ,, Deservi rea" Lupeni

la noi baza
In raidul 

tr-una din 
prin eîtcva ateliere din A- 
ninoasa și Urieani ale Co
operativei „Deservirea" 
din Lupeni am urmărit 
cum sînt aprovizionate a- 

' ceste unități cu materiale 
de sezon și onorarea 
termen a comenzilor.

Unitatea nr. 12 — „Croi
torie bărbați" Aninoasa.

— Am dori să coman
dăm un costum de vară. 
Se poate ? —■ ne adresăm 
șefului de atelier loan 
Breaz, fără a ne declara 
identitatea.

•— Da. Vă servim, ne 
răspunde politicos interlo
cutorul, oferindu-ne spre 
alegere două sortimente 
de material.

— Altceva nu aveți ?
— Nu. La noi baza este 

materialul clientului. So
licitări sînt suficiente. De 
pildă, tergalul de toate 
culorile este mult căwtert 
de clienți, dar nu

întreprins în- 
zilele trecute,

în

avem.Valeri x COANDRAȘ

mulțumiți 
■s-a muncit, 
în ultimul 
că am aco-r- 

necesar,

de la 
lucrările 

în funcție a 
canali- 

I.C.S. 
definiti- 
spațiile 

Predarea blo-

Clipe de emoții Ia Școala generală din Aninoasa. 
Absolvenții claselor a VIII-a predau cheia succesului 
elevilor dintr-a VII-a.

Conducerea cooperativei 
știe că ducem lipsă de 
materiale și ne tot promi
te. Cu promisiuni...

Așa stînd lucrurile, so
licităm spre verificare re
gistrul unic, unde comisia 
de control muncitoresc se
siza în 23 martie a.c. 
sa aprovizionării cu 
teriale, a mobilierului 
mai consemna faptul
unitatea nu este igieniza
tă. De atunci au trecut 
două luni și jumătate... 
Totuși Cooperativa „Le- 
servirea nu a luat măsu
rile corespunzătoare.

O situație asemănătoare 
întâlnim și la unitatea nr. 
12 A, „Croitorie femei", 
responsabil Silvia Dosen- 
ciuc. Aici, ne mai atrage 
atenția și dezordinea din 
atelier. .„Faptul că în ace
eași încăpere se primesc 
comenzile, se efectuează 
probe și se lucrează, face 
ea în atelier să fie în per
manență deranj", ne spu
ne resposabila. La unita
tea nr. 18 „Reparații în
călțăminte" găsim ușa fe
recată i’ciu lacăt, cu toate 
că programul unității pre
vedea „deschis între orele 
7—12 și 15—18". Sîntem 
informați de un client (că
ruia ii satisfacem dorința 
de a nu-i menționa nu
mele) că acest lucru se în- 
tîmplă de mai multă vre- 
ișe. La unitatea nr. 61 — 
„Frizerie", găsim, de ase
menea, închis. Un banal 
afiș ne anunța „Caz de 
boală". Mergînd pe finul 
evenimentelor, aflăm că 
în aceste ateliere lucrează 
doar cîte un singur mese
riaș. Să nu fie oare ne
voie de mai multi pentru 
a satisface cerințele just!-- 
ficate ale populației 
localitate, sau...?

Au mai fost, de aseme
nea, vizitate și unitatea

nr. 5 „Croitorie mixta 
ricani, responsabil Alexan
dru Szigyarto. Ordine și 
curățenie, dar mărfurile 
sînt și aici în cantități in
suficiente. Cu toate aces
tea se observă mai mult 
spirit gospodăresc. „Cu o- 
norarea comenzilor și cu 
calitatea lucrărilor nu a- 
vem probleme. Avem însă 
cu aprovizionarea. Dacă 
am fi mai bine aprovizio
nați cu materiale, realiză- 

mai bu- 
abia ne 
ne spu- 
unității. 
realiza

I.C.S.M.I. 
Pitești, 
trebuie, 

să avem 
ritmică",

rile noastre ar fi 
ne. Așa că lunar 
realizăm planul", 
nea responsabilul

„Pentru a ne 
contractele cu 
Tg. Jiu, U.J.C.M. 
U.J.C.M. Brașov 
în primul rînd, 
o aprovizionare 
ne spunea Costică. Tolea, 
șeful secției de marochină- 
rie Urieani.

Constatările noastre 
le-am adus la cunoștința 
tovarășului Giieorghe Cio- 
l>anu, vicepreședinte al 
Cooperativei „Deservirea" 
Lupeni care, la rîndul său, 
ne informa că „Golurile 
de aprovizionare s-au da
torat în mare măsură și 
faptului că la serviciul a- 
provizionare nu avem su- 
ficienți oameni pentru a 
merge în țară la contrac
tări. Ani luat deja mă.șnri 
corespunzătoare în ceea 
ce privește aprovizionarea 
ritmică cu materiale de 
sezon a tuturor unităților. 
Furnizorii noștri ne asigu
ră că ne vor onora în ter
men contractele; or, în a- 
cest fel, credem că pro
blema aprovizionării cu 
materiale de sezon nu va 
mai fi pentru noi o pro
blemă. In această direcție 
își va îndrepta în viitor 
atenția organizația de par
tid, conducerea cooperati- 

.. vei".
Constantin GRAURE
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întrecerile de calificare în divizia B de volei

DuaU Mmerul-I.O.R.-IFROUM continuă,. Aluminiu decide...

non: 
son< 
oră.
stop

in zona a lV-a a căîi- 
ficăritor pentru divizia se
cundă de volei (tineret), 
întrecerile continuă să fie 
echilibrate, spectacolul vo- 
leibalistic nu lipsește, cert 
este însă că, ieri, învingă
toarele din cete două par
tide;- Minerul Lițjk'zehi și 
I.O.R. — IPROLAM Bucu- 

.re.șli ș-^tu detașat de 
pluton. Reprezentanții Ca
pitalei, cu ascendentul 
punctelor cucerite de la 
gazde au abordat întîlnir?ți 
eu Ș.N Orșova drept o 
formalitate. De partea 
cealaltă a fileului, Lăpă- 
dătescu a tras neașteptat 
de inspirat, puține atacuri

ale
așa 
set, 
cu 
s-au echilibrat apoi, ridi
cătorii Ozun și Butică și-au 

bine coechipierii, 
iprqlam

sale au fost 
se face că, în 
orșovenii au 

5—2 și 7—5.

blocate, 
prim ui 
condus 
Forțele

servit .
astfel 1.0.11, 
a câștigat cu 15—13. Evolu
ție palpitantă a** scorului 
în setul III : 3—0 3—3,.
4—8, 4—12, 6—12, ‘9—15,
scor identic cu cei înregis
trat în setul dar
fe data aceasta voleibaliș
tii de pe malul Dunării au 
redus din handicap, împo
triva tuturor așteptărilor. 
Victoria a revenit totuși 
formației favorite, cu 3—1

(în ultimul set 15—8).
Reprezentanții noștri e- 

voluînd prbcis dar și . cu 
multă imaginație ia fileu., 
au depășit categoric pe 
campioana județului Arad, 
Strungul: 3— S (15-7, 15-12, 
15-11). Minerii, deși fără 
Gîrleanu au avut în „tână
rul val" titulari de nădej
de, în acest sens Matei, 
Grozav șl Marții, ău im* 
presipuat prin, dăruire, dar 
și prin variatele scheme 
tactice utilizate. Hebei, ca 
lider valoric șira făcut, cu 
prisosință datoria. De la 
arădeni, ea întotdeauna s-a 
detașat Ghihor, cel mai 
complet jucător al turneu-

lui. Fărcașiu . sub așteptări, 
in continuare deci, se 

întrevede -un duel indirect 
Minerul - 1.O.R.-1P1VJLAM, 
programul _ minerilor es te
mai ușor, dar campionii 
Capitalei (la nivel de în
treceri municipale, bine
înțeles) sînt deocamdată 
geînfrînți, ,Un cuvînt greu 
de spus și implicit, șanse 
va avea în această dispu
tă sextetul oltean Alumi- I 
niu Slatina.

Să sperăm că va învin- j 
ge fair play-ui. ocazie cu ș 
care și pe meleagurile j 
noastre -se’! va retradiționa- 
liza dragostea pentru volei. I

Ion VULPE |

I 
I
I

St;
Fete 
Ieri 
pera 
fost 
mini 
Parii 
fost 
nime 
urmă 
vrem 
frum 
mult 
ziua 
mine, 
eursu 
nala, 
be d< 
derat
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La Lupeni Din scrisorile sosite la redacție
Eforturi rodnice pentru

1(1

ȘANI — 7 No-
Vlad Tepeș, 

II ; Republica: 
rtal ; Unirea : 
’ revoltă.
.A : Al patru-

: Cobra.
ASA : Căsăto-

Expresul

Cultural: 
.357. seri-

leșcoală. 10,00 
ateca. 11,30 
,p:sț tonal „Gin- 
hâhiei" 12,00 
00 Tenis de 
nânia - R.F.G. 
Davis“, aspec- 
imele meciuri 
. 16,30 Emi- 
mba germană, 
șerea 
volan.
rl. 19,00
15 Prim

artistic: Blo-
Metronomul 

ului. Premie- 
i. Producție a 
r sovietice, 
vista literar- 
TV — Emi- 
21,35 Tele-

loto.
18,50 
Tele- 
plan.

ADIO

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

INTREȚ I MEREA

lețin de știri, 
uri---matinale, 
programul di- 
,00 Radio jur- 
levista presei, 
rul melodiilor. 
;in de știri, 
ndem ascultă- 
,00 Buletin de 

Atlas folclo- 
Știința și via- 
Moment folk, 
letin de știri. 
; corale. 12,00 
; știri. 12,05 
ira folcleriftui 
35 Repere in- 
e. 13 00 De la 
15,00 Student- 
i Radio jurnal, 
derate econ»- 
) Muzică u- 
10 Buletin de 
Din fonote- 

clor 1 melodii * 
'rețu. 17,20 
trie. 18,00 O- 

20,00 Inter- 
îtecului popu- 
Ancheta eco- 
1,45 Cadențe 
10 O zi într-o 

11—3,00 Non 
al nocturn.

I

i

EMEA

meteorologică 
comunică; 

droșani tem- 
a 

iar 
La 
au

maxiniă 
grade,

11 grade, 
ximele
grade și mi
ll) grade. In 

; 24 de ore, 
fi relativ 

:u cer mai 
noaptea, iar 

ariabil. Di- 
ță locală. In 
se vor sem- 
averse sla- 

e. Vînt mo-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
1

— Am început reparați
ile Ia centralele termice, a 
ținut să remarce la înce
put interlocutorul. O echi
pă de muncitori lucrează 
la centrala termică a blo
cului „200" unde se înlo
cuiesc două cazane, se dez
velește, în vederea înlocui
rii, rețeaua exterioară. Se 
lucrează deocamdată ma
nual in punctele în care 
nu este posibilă folosirea 
mijloacelor mecanice. La 
c.t. Vîseoza III, echipa 
condusă de instalatorul 
Florin Ianoviei a început 
înlocuirea serpentinelor 
la două boilere. Funcțio
narea normală a acestei 
centrale necesită o seamă 
de revizii, înlocuiri de 
ventile, ponrpe, motoare 
etc. Vor urma reviziile și 
reparațiile la celelălte cen
trale. In perioada verii 
toate centralele termice ce 
deservesc cartierele noi 
ale orașului vor fi revizui
te și reparate.

— V-ați stabilit, desigur, 
o listă a priorităților. Am 
înțeles că reparațiile 
la centralele termice 
situează în partea : 
rioară a acesteia. Care es
te următoarea lucrare a 
cărei finalizare neîntîrzia- 
tă vă preocupă ?

— Realitatea este că e- 
xecutăm în paralel o sea
mă de lucrări — repara- ■ 
ții capitale, reparații cu
rente, îmbunătățiri de 
confort și răspundem la 
diverse solicitări. Dintre 
ultimele solicitări, ame
najările de la Valea de 
Pești, unde, după cum se 
știe. în perioada verii va 
funcționa o tabără a tine
retului, sînt pentru colecti
vul E.G.C.L. Lupeni o 
acțiune care trebuie 
cheiată complet cît 
repede.

Următoarea lucrare 
gentă o constituie recondi- 
ționarea izolațiilor hidro
fuge. In prezent 
cu material cald Ia izola
ția blocului ,200“. In con
tinuare va fi înlocuită i- 
zolația teraselor la blocu
rile din seria „A", la care 
nu s-a făcut reparația, fo
losind izoplastul. Noua 
tehnologie de izolare a. 
teraselor bazată pe folosi
rea unui material rece pre
zintă o serie de avantaje 
față de metoda veche ; u- 
șurează mult munca și 
mărește randamentul, fiind 
promițătoare și în privin
ța calității. O terasă de 
aproximativ 300 mp se e- 
xecută de cătfe o echipă 
de muncitori ou noua teh
nologie în patru zile. A- 
vem în această privință o 
oarecare experiență la 
Vulcan. Echipa condusă de 
Ioana Vlădoiu a lucrat du
pă noua tehnologie la te-

rasele primelor trei, blo
curi, obținînd rezultate 
deosebit de bune. Această 
metodă, din care au de 
cîștigat în primul rînd lo
catarii, va fi generalizată.

— Aminteați, în treacăt, 
de reparațiile curente și 
capitale. Ce pondere au 
aceste reparații în activi
tatea generață a unității ?

— Reparațiile curente

Nou chioșc de legume și fructe
cului au dat o mînă de ă» 
jutor cetățenii Petru Po» 
pa, loan Marian, Iosif Jig» 
mon, Petru Potinteu, Rcm 
man Sandu, Francisc Ru» 
dean, Romoluț Bîldea, Ioaif 
Costea și alții, precum și 
șantierul T.L.H.S. Noua im. 
nitate și-a început activi» 
tatea asigurînd o aprovi» 
zionare corespunzătoare cil 
legume și fructe a popu» 
lației din cartierele Dâră» 
nești, Progresul, Triaj și 
Gîrbești. . 'j

LOCUINȚELOR
ribrul blocurilor, sprijinul 
acestor echipe este foarte 
valoros. Trebuie remarcat 
totodată, ritmul accelerat 
de lucru al acestor forma
ții ; lucrînd în acord ele 
sînt interesate să realizeze 
într-un timp cît mai scurt 
și de calitate sarcinile în
credințate. Exaot așa se 
petrec lucrurile în realita
te și sîntem datori, atît 
noi cît și locatarii blocuri
lor respective, cu cuvinte 
de mulțumire pentru mo
dul în care aceste echipe 
complexe își îndeplinesc 
misiunea în. Valea Jiului.

— Datorită sprijinului 
acestor formații, ur.it cu 
activitatea noastră — rele
va șeful sectorului 
Uricani al E.G.C.L. 
peni, Petru Culda —, pro
blemele mari și urgente 
legate de întreținerea fon
dului locativ, care ne-au 
dat multe griji, la Uricani 
vor fi rezolvate pentru o 
perioadă.

Așadar, la nivelul 
E.G.C.L. Lupeni, sînt alo
cate însemnate sume de 
bani, se depun stăruitoa
re eforturi pentru prelun
girea duratei de folosință 
a locuințelor, pentru ridi
carea gradului de confort 
pe care acestea îl oferă 
locatarilor. Se cuvine ca 
și beneficiarii acestor efor
turi să folosească rațional 
și să întrețină în mod co
respunzător locuințele, bun 
al întregului popor.

torul de gospodărie comu
nală și locativă și popu
lația din Uricani din par
tea unor colective de pro
fil din județ ?

— Este vorba de o ini-* 
țiativă bine venită și foar
te utilă promovată de 
Grupul județean al între
prinderilor de gospodărie 
comunală și locativă. E- 
chipe complexe formate

optim pentru efectuareaAflîndu-ne în sezonul 
lucrărilor de reparații necesare la locuințe și centrale
le termice, în vederea îmbunătățirii confortului loca
tarilor, ani considerat potrivit să adresăm tovarășului 
inginer șef al E.G.C.L. Lupeni, ȘTEFAN CSAVLOVICS, 
cîteva întrebări vizînd preocupările colectivului uni
tății în acest domeniu.

constituie ca volum și va
loare capitolul cel mai 
important al activității ex
ploatării, In anul acesta, 
E.G.C.L. Lupeni are de e- 
xecuitait lucrări de întreți
nere, reparații curente, la 
un număr de 136 imobile 
în Lupeni, 107 din Vulcan, 
24 din Uricani, 43 din A- 
ninoasa, precum și la un 

și 
puncte termice și la peste 
90 de ascensoare. Valoric, 
toate aceste reparații 
ridică la 9 milioane 
lei.

. — Despre reparațiile
•^pitale proprii...

— Da, luerăm în pre
zent la blocul nr. 4 pe 
Aleea Gorunului și la blo
cul 4 — Aleea 
din Lupeni, la 
înlocuit sobele,
— unde a 
s-au făcut tencuieli inte
rioare și exterioare» în
locuiri de jgheaburi și bur
lane, reparații la acope
riș. Pînă la finele anului 
se vor executa astfel de 
lucrări la 21 de imobile
— nouă din Lupeni, cite 
cinci din Vulcan și Ani- 
noasa și două din Uricani;

lucrăm Pentru acest gen de repa
rații, ia nivelul exploatării; 
s-au prevăzut peste două 
milioane de lei. Executăm 
totodată și cîteva lucrări 
de îmbunătățire a confor
tului.

— La cîte imobile și în 
ce avantaje de confort se 
concretizează aceste lu
crări ?

— Apartamentele blocu
lui nr. 7 din Uricani vor 
fi dotate - cu vane ; la blo
cul 8, strada 7 Noiembrie 
din Lupeni. nr. 12 Aleea 
Muncii — Vulcan și imo
bilele nr. 117 și 119 din 
strada 23 August — Ani- 
noasa se montează uși noi, 
efectuîndu-se și alte re
parații ocazionate de 
ceste schimburi.

— Ce ne puteți spune 
despre sprijinul pe care 
l-a primit în’acest an sec-

de
se

supe- număr de 21 centrale

în- 
mai

UF'

• ILIE POPA, Lupeni: 
O hotărire competentă și 
în concordanță deplină cu 
legea, în problema relata
tă de dv, este în măsură 
să o ia doar judecătoria. A- 
dresați-vă acesteia.

• GHEORGHE DOBRE, 
Petroșani : Am adus la 
cunoștința conducerii E.T. 
Petroșani aprecierile dv 
la adresa eontroloarei de 
bilete Angela Basarabă.

• ION PROBAJE, Pe
troșani : Nu, abonamen
tul pentru traseul cartie
rul Aeroport — I.M. Dîlja 
nu este--valabil și pentru 
traseele cartierul Aero
port — Piața Victoriei. în
ființarea liniei de autobuz 
Aeroport — Dîlja repre-
z j ii ta s a "Visiacc rea ' cerin-
ței. populației și persona-
lulu 1 îucadrat la I.M.
ja și trebuie să conducă,

se 
de

ca-

Plopilor 
care s-au 
parchetul 

cazul —

a-

RĂSPUNDEM
cititorilor

între altele, la reducerea 
aglomerării traseelor spre 
Piața Victoriei, la satisfa
cerea .nevoilor de depla
sare în condiții optime a 
populației din această par
te a orașului.

• VALENTIN PASCA, 
Petroșani: Datele cuprin
se în scrisoarea dv nu sînt 
suficiente pentru înțelege
rea întrebării la care do
riți să vă răspundem. Tre
ceți, vă rugăm, pe la re
dacție pentru a ne furni
za detaliile necesare.

• GHEORGHE ȘAUCA, 
Vulcan : Cele sesizate de 
dv sînt juste. Lipsa de a- 
pă caldă este, printre al
tele, și urmarea' slabei

Construirea podului nou 
de la Dărănești și îndigui
rea Jiului au impus des
ființarea unității de legu
me și fructe ce a funcțio
nat în apropierea intersec
ției Dărănești. .Reînființa
rea unității a necesitat a- 
menajarea unei platforme 
și montarea noului chioșc. 
C.P.V.I.L.F. Petroșani 
venit cu solicitudine
întîmpinarea cererii popu
lației din această parte a 
orașului, reînființînd uni
tatea. La amenajarea plat
formei și montarea ehioș-

a 
în

Victor GHEȚU 
pensionar

din zidari, tinichigii, zu
gravi, dulglieri și alți me
seriași din cadrul exploa
tărilor de gospodărie co
munală și locativă din O- 
răștie, Brad, Hațeg, Hu
nedoara, Deva, au fost de
tașate pentru executarea 
unor lucrări de reparații 
capitale la fondai locativ 
din Valea Jiului, respectiv 
din Uircani. Blocul nr. 3, 
strada 23 August, reparat 
de o echipă de muncitori 
detașați este deja gata. In 
stadiu avansat, cu multe 
lucrări deja încheiate se 
află reparațiile la blocu
rile nr. 5, 7, 9 și 11 din a- 
eeeași stradă. întrucât e- 
xecută renovări și recon
dition ări începînd de la 
acoperiș și pînă la trotua
rele de protecție în exte-

mixt 
Lu-

sară și locul acesteia este 
Piața Victoriei. Ridic a- 
ceasta cerință în atenția 
forurilor în drept să solii-»

Necesitatea unei stații de autobuz
Am înțeles foarte bine 

motivele care au determi
nat mutarea stației auto
buzelor I.T.A., de lingă
judecătorie la piața din . ționeze problema, 
cartierul Aeroport. Intr-ade
văr, aici sînt condiții mai 
bune. Odată însă cu aceas
tă mutare, s-a născut o 
altă problemă care tre
buie rezolvată — necesita
tea unei stații facultative 

Ia plecarea spre Deva pen
tru urcarea călătorilor din 
partea nordică a Petroșa- 
niului și din orașul Pe- 
trila. La sosire dinspii© 
Deva, există stație pentru 
coborîne i Piața Victoriei. 
De asemenea, autobuzele 
ce pleacă spre Tg. Jiu au 
stație în intersecția Iscroni. 
Consider că o Stație Ia 
ieșirea din municipiul Pe
troșani este absolut nece-

Wilhelm LOJADI, 
petroșani

Nesăbuință 
aducătoare 
de flăcări

Torna ȚAțARCA

■ f I - . . .

Instantaneu de Ia u- 
nitatea nr. 31 Legume- 
fructe de la Livezeni, 
deschisă recent, spre sa
tisfacția oamenilor mun
cii.

presiuni a apei reci. Exis
tă deficiențe și la aparatul 
de contnacu.rent. De la to
varășul Iosif Moraru, șe
ful^ secției Vulcan a 
E.G.C.L. Lupeni, am pri
mit asigurări că aparatul 
defect va fi înlocuit în 
luna iunie a.c.

• ARDELEANU VASI- 
LE, Petroșani : Reelamația 
dv., întemeiată, a fost, du
pă cum ne-a precizat șe
ful compartimentului de 
salubritate din cadrul 
E.G.C.L. Petroșani, rezol
vată favorabil. Așteptăm 
confirmarea dv.

• ALEXANDRU BIAN, 
I.M. Livezeni : publicarea 
celor relatate de dv. se 
face la rubrica „Mica pu
blicitate". Dacă doriți a- 
cest lucru, adresați-yă ad
ministrației ziarului nos
tru.

Wilhelm Rotzig din Pe» 
trila ar trebuii să fie ulti» 
mul posesor de afumătaa» 
re improvizată, lmprovw 
zația lui, denumită afumă» 
toare, a produs ultimul 
fum zilele trecute cînd s-a 
aprins, producînd un in
cendiu care a fost limitat 
doar la intervenția pom» 
pierilor voluntari. In urs* 
ma acestei isprăvi, Rotzig 
nu numai că nu a cîștigat 
nimic, dar va trebui să 
plătească porcul pe care 
s-a angajat să-1 afume. 
Pățania lui trebuie să 
constituie un avertisment 
pentru toți amatorii de a» 
fumători improvizate !

Augustin Copîndean din 
Petroșani, strada Aviato
rilor, blocul 20, aflîndu-se 
în avansată stare de ebrie
tate, a aprins pur și sim
plu cu benzină și chibrit 
bunurile din apartament. 
Pentru „reușita" nesăbuin.» 
ței lui, și-a alungat mai
întîi soția și copiii din, 
locuință. Au intervenit în» 
să pompierii care înipreu» 
nă cu băiatul cel mai ma- 

- re al familiei, Gheorghe, 
au stins focul și l-au sal* 
vat și pe omul turmenta^ 
expediindu-I la... miliție, 
Iată una din urmărite 
deosebit de periculoase ale 
consumului exagerat ue 
alcool. r 4

Ion MARQULESCU, și 
Ion JITEA, pompieri’

Semne de întrebare
RIȘ.PA DE APA. Cum 
și firesc, consumul de 

apă potabilă ciește con
comitent cu dezvoltarea 
orașului Petroșani. Cu 
toate captările noi de a- 
pă, e destul de greu să 
se facă față cerințelor. 
Așa se explică faptul că 
apa caldă, ba chiar și cea 
rece, nu urcă uneori pi
uă la etajele superioare. 
Și totuși mai sînt cazuri 
cînd din cauza unei con
ducte sparte se face mul
tă risipă de apă. O ase
menea conductă, din ca
re apa curge de cîteva 
luni, se află pe strada 
Oituz din cartierul Ae
roport Petroșani. Cînd 
se va pune stavilă aces
tei risipe ?

CINE STRICA SA ȘI 
REPARE. încă din luna 
ianuarie a.c. pe strada 
Parîngului din orașul Lu
peni au început săpătu
rile pentru introducerea 
unei conducte. De la un

o

capăt la celălalt strada 
e plină de mormane, de 
pămînt și piatră îngreu- 
nînd circulația pietoni
lor, dai- mai ales a au
tovehiculelor. Oare șan
tierul de construcții care 
a efectuat săpăturile nu 
poate fi obligat să drea
gă ce a stricat ?

ANIVERSARE SI
ÎNTREBARE. In vara a- 
nului trecut a fost dat 
în folosință, în cartierul 
7 Noiembrie din ora-ul 
Petrila, un nou bloc cu 
unități comerciale și de 
servire la parter. In fa
ța blocului s-a amenajat 
o frumoasă zonă verde 
cu iarbă și flori, iar 
muncitori ai E.G.C.L. din 
localitate au plantat un 
gard viu. O porțiune de 
teren din spatele blocu
lui respectiv mai poartă 
însă amprente ce indică 
faptul că aici a fost șan
tier. E vorba de molozul 
și pămîntul lăsat în a-

cest loc 
Pe d n d 
transportarea lui? (C.D.)

DE UNDE SE POATE 
CUMPĂRĂ 
LAMPANT ? In 
vreme au devenit frec
vente cozile la stația 
PECO din Piața Victo
riei Petroșani. Aglome
rațiile sînt determinate 
de faptul că distribuirea 
petrolului lampant se des
fășoară anevoios din 
cauza defectării mijloa
celor tehnice cu care este 
înzestrată stația, nere
parate de multe luni. In 
ultimele zile, datorită u- 
nei pompe care refuză 
să funcționeze, aprovi
zionarea populației cu 
petrol lampant a încetat- 
cu totul. Iată de ce ne 
adresăm conducerii 
pozitului din Vulcan cu 
următoarea întrebarede 
unde cumpără populația 
din Petroșani petrol lam
pant? (TAL)

de constructori, 
ridicarea și

I'ETROL 
ultima

de-
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Stliimb de mesaje între președinții
Uitolae Ceaușescu și Anwar fl Sadat

Geneva

Comitetul pentru dezarmare 
și-a reluat lucrările

CAIRO 14 (Agerpres). 
La 13 iunie, la Alexandria, 
a fost efectuat un schimb 
de mesaje între tovarășul 
Nicol ae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste Români a, 
și An war El Sadat, 
președintele Republicii A- 
rabe Egipt, cu prilejul pri
mirii trimisului personal 
al șefului statului român, 
Vasile Pungan.

O declarație a ministrului iranian al 
afacerilor externe în legătură cu noua 

’ constituție a țării

MOSCOVA

Expoziție internațională de mijloace ale 
tehnicii de calcul electronic

TEHERAN 14 (Agerpres). 
într-o declarație publicată 
in ziai;ui ^Teheran Times", 
ministrul iranian al afa
cerilor externe. Ibrahim 
Yazdi, a prezentat procedu
ra adoptată pentru apro
barea Constituției țării. 
Potrivit ministrului ira
nian, această’ procedură 
comportă patru etape: pro
iectul elaborat de guvern 
va trebui aprobat de Con
siliul Revoluției — orga
nul suprem al țării. El va 
fi apoi difuzat de mijloace

LA STOCKHOLM SE 
VA DESCHIDE, la 19 iu
nie cea de-a patra Confe
rință internațională asupra 
fumatului și a influenței 
sale asupra sănătății, or
ganizată de Organizația 
Mondială a Sănătâ,i.i 
(O .M.S.), în colaborare cu 
guvernul suedez. Ministrul 
sănătății al Statelor Uni
te va lua parte la lucrările 
conferinței.

Mica
V1ND Renault Gordini, 

strada Cloșca nr. 8/3, Pe
troșani. (467)

VIND apartament con
fort I cu gaze și din cără
midă 3 camere, hol, cen
tral, Deva. Informații Mi
or» 15 bloc 27 ap. 6 (468)

VIND Fiat 850, strada 
Măgură nr. 28 (lingă 
l.U.M.P.) S.U.T. Livezeni. 
071)

PIERDUȚ legitimație de 
serviciu pe numele Motoc 
Drăghici, eliberată de 
l.U.M, Petroșani. Se de-

In cursul întrevederii a 
fost efectuat un chimb de 
vederi cu privire la evo
luția relațiilor dintre Ro
mânia și Egipt, precum și 
în probleme ale vieții in
ternaționale contemporane 
de interes comun.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
prietenească, de înțelegere 
reciprocă.

le de informare în masă. 
Imediat după aceasta va 
fi aleasă prin vot universal 
o Adunare Constituantă 
cu o componență restrîn- 
să, ■ care va trebui să a- 
probe proiectul. In sfîrșit,. 
documentul va fi s’upus re
ferendumului. Ibrahim 
Yazdi a apreciat că vor 
fi necesare aproximativ 
două luni pentru ca. la 
capătul acestor etape Con
stituția să fie adoptată de
finitiv.

MINISTERUL BELGIAN 
AL AFACERILOR EX
TERNE A ANUNȚAT 
că va fi deschisă o anche
tă în legătură cu livrarea 
clandestină de arme bel
giene către regimul rasist 

publicitate S Mica publicitate
clară nulă. (462)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hul- 
paci Tăvi, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (465)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gerge- 
ly Ștefan, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (466)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lungii 
Pavel, eliberată de 
U.F.E.T. Petroșani. Se de
clară nulă. (408)

GENEVA 14 (Agerpres). 
La Geneva au fost reluate' 
joi, lucrările Comitetului 
pentru dezarmare, sus
pendate la. 27 aprilie. Pe 
ordinea de »i a lucrărilor 
figurează probleme privind 
încetarea cursei înarmări
lor nucleare și dezarmarea 
nucleară, acorduri inter
naționale efective coiiți- 
nînd garanții de securitate 
pentru statele nenucleare.

MOSCOVA 14. Cores
pondentul Agerpres: Mihai 
Corul, transmite: La Mos
cova s-a deschis expozi
ția internațională speciali
zată „Mijloace ale tehnicii 

■ de. calcul electronice, mi- 
nicalculatoare și aplicațiile 
lor", unde România este 
prezentă cu exponate, ală
turi de alte șapte țări so

cialiste — Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, ’ R.D.G., 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S.

din Rhodesia. Informațiile 
privind livrarea au fost di
fuzate luni seara în ca
dru] unei emisiuni a pos
tului britanic de radio și 
televiziune B.B.C.

IN SRI LANKA A FOST 
MAJORAT cu 50 la sută 
prețul benzinei, fiind a- 
doptate. totodată, o serie 
de alte măsuri menite să 
contribuie la economisirea 
acestui carburant.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Die 
Gheorghe, eliberată de 
I.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (470)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baban 
Rodica, eliberată de Mili
ția Vulcan. Se declară nu
lă. (472)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ceaușu 
Varvara, eliberată de 
E.G.C.L. Lupeni. Se de
clară nulă. (474) 

interzicerea creării unor 
noi tipuri de arme de dis
trugere în masă și a unor 
noi sisteme de asemenea 
arme, a armei chimice, a 
experiențelor nucleare..

La lucrările Comitetului 
pentru dezarmare, care 
vor dura pînă la 31 august, 
participă delegații din 39 
de țări.

Institutul de mine 
Petroșani 

încadrează prin transfer
SAU DIRECT:

• sudor ■ . ■ .

• paznic

• fochiști

Condițiile. de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12 și Decretului 188/1977.

Cererile de încadrare se pot depu
ne zilnic la Biroul plan — retribuire - per
sonal, unde se pot obține și relații suplimen
tare. Telefon 42973.

La festivitatea inaugu
rală a participat o dele
gație română, condusă de 
Alexandru Necula, adjunct 
ai ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

BELGIA

Demersuri pentru 
formarea unei coaliții . 1 : ■ ■ ■’ 1 1 > 

«guvernamentale
LUXEMBURG * 14 (A

gerpres). Marele Duce Jean 
al Luxemburgului a numit 
joi o personalitate politică 
cu misiunea de a explora 
posibilitățile de formare a 
unei coaliții guvernamen
tale. Este vorba de Jean 
Dupong, fost lider al Par
tidului ereștin-social, par
tid care a obținut în ca
drul alegerilor generale de 
duminică 24 din cele 59 
de mandate în Camera 
Deputaților.

ANUNȚ DE FAMILIE

S-a scurs un an de 
cînd buna și neprețuita 
noastră prietenă care a 
lost
Ing. FOCȘA ELENA 

ne-a părăsit pentru tot
deauna.

Lacrimi și flori pen
tru amintirea veșnică.

Trista comemorare a- 
re loc la Craiova, sîm- 
bătă 16 iunie ac. (Fam. 
ing. Nicoară Coriolan) 
(473)

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehno’ogică 

Satu Mare—Filiala Petroșani 

organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— ingineri

— subingineri

— tehnicieni

pentru activitatea de cercetare- proiectare con
strucții de mașini miniere și aparatură electrică 
'minieră'%

— dactilografe

— traducători (din limba germană)

— economiști (aprovizionare și investiții)
Condițiile de încadrare și retribuție sînt 

conform Legii 12/1971 și 57/1974,
Cererile de înscriere la concurs se pot de

pune zilnic la secretariatul CCSITUM Satu Ma
re, filiala Petroșani, strada Lunca nj. 153 (clădi
rea I.M. Livezeni) telefon 42 964.

Concursul va avea loc în ziua de 25 iunie 
1979.

DUMINICA, 17 IUNIE
8,30 Gimnastica la domi

ciliu.
8,40 Tot înainte.
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii: Săgeata neagră. 
Episodul 5.

10,00 Viața satului.
11.30 Pentru căminul dum

neavoastră...
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
Album duminical : 13,05 U- 

mor și muzică. 14,00 
Desene animate. Wo
ody, ciocănitoarea bu- . 
clucașă.

14,20 Cîntarea României.
14.30 Telesport. Tenis de 

cîmp i România — 
R.F. Germania, as- 
pecie din ultima zi a 
întîli.irii. :

16.00 Film serial. Calvarul. 
Episodul 1. Producție 
a studiourilor sovie
tice. *

16.50 Cutezători spre viitor. 
18,00 Fotbal. Chimia Rm.

Vîlcca — U.T.A. 
(Campionatul națio
nal divizia A) — re
priza a Il-a.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Permanenta redesco

perire a României (1). 
■Fereastră spre Argeș. 

20,05 Film, artistic: Casa 
tatălui meu. Premieră 
pe țară.

21.35 Telejurnal. Sport.
LUNI, 18 IUNIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Dosarul energiei.
19.35 Roman-foileton. Pol- 

., dark. Episodul 17.
20,30 Cadran mondial.
20.50 Emisiune de educație 

științifică.
21.20 Melodii românești.
21.35 Telejurnal. .

MARȚI, 19 IUNIE 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Roman foileton. Pol- 
dark. Reluarea epi
sodului 17. '

11,00 Diminețile unui oraș 
din nord.

11.20 In alb șî negru l Las
sie.

12,05 Melodii populare.
12.20 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17.35 Din țările socialiste.

R.P.D. Coreeană.
17,45 Medalion. Valentin 

Hoeflich.
18,10 Un zîmbet. un cîn- 

tec. o floare.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 La zi in investiții.
19,30 Anchetă TV. A fi pa

triot.
20,00 Seară de teatru. Ce

zar și Cleopatra de 
G. B. Shaw. Premie- 

, ră TV. Producție a te-
Y.V/AWAW.'.W/.'.^T.VAW.V.V.V.V.V.V.V.W.',

PROGRAMUL ȚV
«■.V.V.V.'.-rfVWW^A-AW.‘

leviziunii engleze.
21.15 Meridianele cîntecu-
■';Iul;’,':'"'',; ■ /<

21,35 Telejurnal.
MIERCURI, 20 IUNIE

9,06, Teleșcoală.
10,00 Profil teatral. . ■
11.10 Șoimii patriei.
11,20 Anchieta TV. (reluare)
11,50 Melodii populare. >
12.10 Telex.
17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală,
17,25 Curs de limbă ger

mană,
17,45 Tragerea pronoex-

' preș.
17,55 Cascada Putnei.
18.15 Program de cîntece 

pionierești.

18,30 Festivalul național 
/■ «Cîntarea României11.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Acțiunea „Producti

vitatea".
19,25 Noi, femeile I
19,55 Telecinemateca. Ci

clul „Mari regizori11.

WHMHWWWWVWWW
Regăsire. Premieră 
TV. Coproducție, fran- 

. , co-americană.
21.35 Telejurnal.

JOI, 21 IUNIE
17,00 Telex. '
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă rusă.
17,45 pentru timpul dv. li

ber, vă recomandăm...
18,00 Reportaj pe glob. La

gos — capitala1 Nige
riei.

18,15 Consultații juridice.
18.35 Film serial pentru' 

copii: Povestiri din 
pădurea verde. Epi
sodul 15.

19,66 Telejurnal.

19,15 Angajare, responsa
bilitate, creație.

19,25 Ora tineretului,
20,20 Partidului, omagiul 

țării;
20.35 Teatru scurt. Inter

ludiu, de Audi An- 
drieș. Premieră pe 
țară.

21.35 'Telejurnal.
VINERI. 22 IUNIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Teiecrnemateca. (re- 

luare; ../■■
11,40 Publicitate..
11,45 Consultații medicale.
12,05 Festivalul național 

„Cîntarea României'1.
12,20 Telex. .
16,00 Telex.
16,05 Emisiune in limba 

germană.
18,05 Secvențe cipriote.
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 telejurnal.
19,15 Reflector. ■
19.35 Film artistic. Ame

nințarea. Premieră 
TV. Producție a Stu
diourilor poloneze.

21,05 Revistă hterar-artis- 
tică TV.

21.35 Telejurnal.

/ SIMBATA, 23 IUNIE

12,00 Telex;' p /
12,05 Curs de limbă spa-

' ' nioiă. ' /-z
12.25 Curs de limbă fran

ceză.
12.45 Concert de prî.-iz.
14,00 Corespondenții jude

țeni transmit...
14.15 La fîntîna dorului, 

melodii populare.
H, 40 Șeoa la con temporari ă. r.
15,05 Festivalul național ) 

„Cin tar rs României ‘
15,20 Un fapt Văzut de a- 

proaoe.
15.40 Muzică ușoară.
15.55 Agenda culturală.
16.25 România pitorească.
16.45 Stadion,
17.50 La o serbare a „Scân

teii tineretului".
18.35 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

Din cronica întrecerii 
socialiste.

19.15 Teleenciclopedia.
19.50 Publicitate.
19.55 Film serial. Rădăcini. 

Episodul 5.
20.45 Intîlnirea de sîmbătă

seara.
21.35 Telejurnal. Sport.


