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a 6671. tone de cărbune ș 
470 kg/post la productivi 
late.
SECTORUL VII
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Un nou complex mecanizat
produce cu 5 zile mai devreme
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In întîmpinarea celei de-a35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă
La I. M. Lupeni

Tinerețea Uricaninlui.

încă două sectoare și-au depășit 
sarcinile semestriale de plan

Sectorului Vi de la mina Lupeni, primul sector 
al întreprinderii care și-a depășit planul semestrial 
la producția de cărbune extras, i s-au adăugat 
două sectoare — sectorul IV și sectorul VII.

SECTORUL IV bune și plus 240 kg/post
~ ~ ~ la productivitatea muncii

• Planul de producție 'și loan Sălăgean cu plus 
al primului semestru 
fost depășit pină ieri, 21 
iunie 1979, cu 2 955 tone 
de cărbune extras pe sea
ma depășirii productivită- 
ții cu 680 kg/post.

• Deși sectorul are un 
înalt grad de mecanizare 
— cel mai mare și mai 
mecanizat sector din Va
lea Jiului — a obținut o 
economie de energie elec
trică de 594 370 kWh, rea- 
lizind totodată și impor
tante economii la cheres
tea — 194 nic și la lemn 
de mină — 28,5 mc.

• . La nivelul brigăzilor 
dotate cu complexe ma- 
camzate, cele mai bune 
rezultate le-au obținut bri
găzile conduse de: Con
stantin LuPulescu, care 
prin sporirea productivi
tății muncii cu 3 630 kg/ 
post a obținut o produc
ție suplimentară de 11267 
tone; Teodor. Boncalo — 
plus 11 907 tone de căr-

• Planul de producție 
al primului semestru a 
fost depășit cu 229 tone 
de cărbune pe seama de
pășirii productivității mun
cii planificate cu 208 
kg/post și cu 181 kg/post 
la nivelul sectorului.

• Cele mai bune reali
zări la" nivelul formațiilor 
de lucru le-au obținut 
brigăzile conduse de Ion 
Rotaru cu un spor de pro
ductivitate a muncii de 
800 kg/post, și o produc
ție în plus de 1 750 tone; 
Eugen Vladar — plus 
1 300 kg/post la producti
vitatea muncii . și plus 500 
de tone la producția de 
cărbune extras și Martin 
Vincze cu plus 1 100 de 
tone la producție și 300 
kg/post la productivitatea 
muncii .

Salt de
Mina Uricani împlineș

te în auritul august 32 de 
ani. Plămadă, ca și oa
menii ei, a erei României 
socialiste. Subinginerul 
Ioan Wert Ier are în
crustați pe răbojul su
fletului anii de jalon ai 
vertiginoasei sale ascen
siuni. De altfel împarte 
viața minei în două „ere“ 
distincte : de la rîznuță 
la mecanizare, de la me
canizare la complexul au
tomatizat. ,

— Dintr-xin sector al 
Lupeniului, în 1951, Uri
cani ul devine mină in- ținerea metalică datează 
dependentă.... lini amin- din ’61—’62, mineri ca Ion 
tesc bine de vrednicii 
bărbați din acei ani — 
frații Tudoran, maistrul 
Ilie Șandru, Nicolae Tar- 
hat, Alexandru Zăpadă, 
Iosif Boroi. Acum sînt în 
pensie, trăiesc și azi în 
Uricani. Mijlocul clasic 
de transport era rîznuța, 
lopata constituia „meca
nizarea la modă'1. Din 
’59 s-a deschis mina 
Nord, s-a mecanizat tran
sportul, de la abatajele 
cameră s-a trecut la 
frontale. In ’70 a apărut

prima comKnă de înain
tare în cărbune. Șapte 
ani mai tîrziu a, primit 
botezul combina de tăie
re în steril.

Fiecare noutate tehni
că s-a încadrat firesc în 
actul de revoluționare a 
muncii în subteran. Sus-

general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru minerii 
din municipiul nostru s-a 
exprimat cu pregnanță și 
în acest cincinal al re-' 
voluției științei și tehni
cii. Minerul de onoare al 
Văii a trasat ca sarcină 
permanentă specialiștilor’

Mînzat, Ștefan Nagy, 
Vasile Lupșa, tehnicienii 
Vasile Matei, Ion 
Buricescu, veterani ai 
subteranului, ar avea 
multe. de povestit des
pre frămîntările oameni
lor din Uricani, în con
fruntarea bărbătească cu 
noul, care trebuie asimi
lat, folosit pentru ca 
munca lor să se desfă
șoare în siguranță, cu e- 
forturi fizice cit mai pu- 

partidului, 
secretarului

Introducerea subte
ran a modernelor cuce
riri ale științei. Utilajul 
automatizat în orizontul 

lărgit orizontul 
Ortacii lui 
Durlă, ai lui 
Șerbu au fost 

să se deprindă 
„uzine" subte- 

numite complexe, 
e lopata de

mi nei a 
omului.
Gheorghe
Gheorghe 
obligați 
cu acele,
rane
Dar unde 
altădată ? Ca să cuprinzi 
cu privirea frontalul lui 
Durlă îți trebuie ochi a- 
geri, să-i plimbi pe o 
distanță de 200 de metri.

La mina Vulcan

Brigada condusă de Mihai Șoldea, de la sectorul I al minei Paroșeni, își de
pășește, lună de lună, sarcinile de plan Ia deschiderea de drumtțri spre noile 
fronturi. Foto: Gh. OLTEANU

Nimic din cele 
tîmplate sub cerul 
voi burat de norii de 
supra Vulcanului nu
semna cea mai profundă 
stare a omului — bucuria 
— care în subpămînturile 
minei Vulcan cuprinsese 
la acea oră tîrz.ic de sea
ră chipurile unui pumn 
de oameni. Evenimentul a- 
vea dimensiunile lui. Un 
complex mecanizat fusese 
montat și pus în funcțiu
ne. înclinarea de aproxi
mativ 25 de grade eviden-

Ieri, clubul sindicate
lor din bonea a găzduit 
expunerea „Decebal, per
sonalitate proeminentă a 
lumii dacice*1. . Acțiunea 
se înscrie în manifestă
rile prilejuite de sărbă
torirea a 2050
la crearea primului stat 
dac centralizat și inde
pendent. (C.G.)

de ani de

Pe lîngă unitatea nr. 
6 „Diana11 din orașul 
Vulcan a fost amenajată 
o sifonărie pentru popu
lație. Sifonăria funcțio
nează în toate zilele lu
crătoare ale săptăminii 
între orele 8—12. (T.T.)
♦----------- —- ’

Pe șantierul viitorului 
stadion se lucrează in
tens, prin muncă patrio
tică, la executarea șan
țurilor, pozarea viitoarei 
conducte destinată între-

ținerii gazonului și la 
executarea drenajului. 
Frontul de luci-u s-a 
lărgit, recent, prin eli
berarea amplasamentului 
pentru viitorul drum de 
centură care va înconju
ra stadionul. In timp 
scurt va începe deci, și 
execuția acestui drum de 
exterior. (I.M.) , ,

♦---------------
Dezbaterea' „Abuzul 

de alcool, fenomen ne
gativ cu implicații grave

asupra sănătății și cli
matului social1’, va fi or
ganizată sîmbătă, 23 iunie, 
ora 18 în sala mică a 
clubului' sindicatelor din 
Lonea. Participă tineri 
de la căminul de nefa- 
miliști, muncitori de la 
întreprinderea minieră.
(D.G.)
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...Ioan Werller 
gătește să iasă la pensie, 
de la 1 iulie îmi lasă ca 
prieten de nădejde pe 
tînărul inginer Nicolae 
Maier-Voin. Diferența de 
generații dintre ei se ex
primă și tehnic. împreună 
cu lăcătușii și electricie
nii din viitorul său raion 

.. de exploatare, tînărul 
comunist montează „ulti
mul răcnet1* al investiți- 

■ ilor — un complex de 
înaintare în steril înzes
trat cu combină în tăie
re în secțiune plină. 
„Cîrtița** automatizată va 
săpa galerii cu diame
trul de 4,8 m în rocă du
ră. Intr-o oră cel puțin 
1,1 ml. E mult ?
'— Intr-un asemenea

front de lucru, dacă 
sectorul ar săpa, s-ar 
junge la o lungime 
trei ori mai mică pe

tot 
a- 
de 
zi.

— Ați fost la speciali
zare cu șase din oamenii 
dv. S-au familiarizat cu 
noul complex ?

— Am fost împreună 
cu electricienii Gheorghe 
și Nicolae Dobârceanu, 
ion Udreseu, Ion Ciur.in- 
ga și Gheorghe Heti, cu 
maiștri Teodor Bologa, 
Cornel Milea și lăcătușii 
Ion

ția o lucrare în premieră la 
mina Vulcan. O nouă ca
pacitate de producție ca
re va spori tonele de căr
bune și hambarul de for
ță și lumină al țării ! S-au 
jnvirtit tamburele combi
nei mușeînd din stratul 
strîns în chinga munților. 
Am fost între acești 
oameni și am încercat 
să-tni încălzesc pasta pix
ului la emanația de căl
dură ce venea calmă din 
faptele înscrise în galeria 
de 80 de metri în care 
infiltrațiile de apă n-au 
putut stinge dorința aces
tor’ oameni de a fi ei în
șiși. Directorul întreprin
derile .inginerul Ion Du- 
mitraș, 
rit de 
ceastă 
m o n
Maistrul 
Caprian Mureșan a trecut 
în fruntea unei echipe, a 
pus umărul alături de or
taci, s-a zbătut ca valoro
sul utilaj să fie montat 
conform prescripțiilor teh
nice. Ca un adevărat meș
ter a zîmbit dcscrețindu-și

■ fruntea din încordarea

a urcat și a cobo- 
nenumărate ori a- 
galerie unde se 
t a noul complex, 

electromecanic

muncii și nu o dată a ră
mas și in schimbul urmă
tor. Alături de el, minerii 
policalificați Grigore Vîr- 
jan. Ștefan Pali, Ion Si- 
miue, lăcătușii Nicolae 
Stoica, Gheorghe Crețu, 
Paul Călugăreanu, Gheor
ghe Mitrana, Ion Băncilă, 
Papp Nicolae, Alexandru 
Zurma, electricienii Gheor
ghe Basarab, Săsan Nico
lae, Ion Racolțea, Nicolae 
Bojincă și minerii Cornel 
Ciucu, Vasile Gașpar, loan 
Pop, Ion Ciobotaru, Ion 
Cojocaru, Victor Pruteanu, 
Ion Creangă au înțeles 
importanța lucrării. Prin- 
tr-un efort susținuț, în 
data de 20 iunie, cu cinci 
zile mai devreme decît e- 
ra prevăzut au trăit satis
facția că munca lor a fost 
încununată de intrarea în 
producție a noului com
plex. Conducerea sectoru
lui Vii, sector care este 
beneficiarul noij capaci—

Glieorglie roi'ESCU
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JURNAL DE VACANȚĂ
Din primele zile ale 

vacanței de vară sînt 
:în curs de desfășurare 
numeroase acțiuni cu 
caracter patriotic și e- 
ducativ la care sînt 
antrenați sute și mii de 
elevi. 15

• O expoziție de pic
tură și grafică a fost 
deschisă in holurile Sco
lii populare de artă din 
Petroșani. Expoziția cu
prinde lucrări realizate 
dc elevii școlii, cu o te
matică. diversă inspirată 
din viața social-econo- 
mieă a municipiului.
• Pentru elevii care au 

obținut la sfîfșitul anu
lui școlar rezultate deo
sebite la învățătură și 
în activitatea obștească, 
vor fi organizate tabere 
de odihnă la munte și la 
mare. Din cele 438 de 
locuri în serii, cu o dura
tă de 12 zile, elevii me
rituoși vor avea posibi
litatea să aleagă petrece
rea vacanței în taberele 
de la Năvodari, Ștefești 
— Prahova, Cernădie — 
Gorj, Bucșoaia — Sucea
va, Vînătoru — Dîmbo
vița.

• In cadrul 
uteciste „Tineretul, 
tor activ în 
cincinalului 
tehnico-științifice", tine
retul din Valea Jiului 
și-a propus, printre alte
le, să realizeze economii 
la materiale și , materii 
prime în valoare de 
«09 000 lei, la combusti
bili convenționali . 2,4 
tone, precum și depăși
rea planului la acțiunile 
finanțate cu peste cinci 
procente. Această acțiu
ne, declanșată din prime
le zile ale vacanței, va 
prinde contur prin des
chiderea a trei șantiere 
de muncă patriotică. Sînt 
antrenați să participe, e- 
șalonat pe școli și orga-, 
nizații ale U.T.C. peste 
5000 de tineri la reali
zarea obiectivelor de pe 
șantierele construcțiilor 
de locuințe, noul stadion, 
tipografia Petroșani și 
alte obiective sociale.

acțiunii 
fac- 

realizarea 
revoluției

Elevii pe șantierele 
de muncă patriotică
O bună parte din elevi au intrat în vacanță. Din 

iulie vor beneficia de frumusețile acestei veri și
elevii claselor mari, precum și studenții de la I.M.P. 
Pe lingă taberele școlare organizate la munte și la 
mare, la care va participa un număr important de 
tineri, activitatea patriotică din Valea Jiului polari
zează mii de tineri. Pentru a informa cititorii noștri 
în legătură cu această activitate, ne-am adresat tova
rășului Nicolay Vlad, prim-secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C.

— Cum ați organizat 
activitatea de muncă pa
triotică pentru perioada 
vacanței 1

— In toate localitățile 
municipiului vor fi orga
nizate șantiere ale tine
retului, la care vor par
ticipa peste 5000 de ti
neri din licee, școli ge
nerale și Institutul de 
mine. Pentru elevii șco
lilor generale, activita
tea de muncă patriotică 
a și început, iar pentru 
elevii din treapta I și a 
11-a, studenții de la 
I.M.P., va începe în da
ta de 15 iulie. Am orga
nizat mai multe serii a 
cite -12 zile fiecare.

•— La ce obiective im
portante veți organiza 
munca patriotică ?

— Jn primul rînd vom 
organiza acțiuni de mun
că patriotică pe șantiere
le de Construcții. Aceasta 
pentru a grăbi darea în 
folosință a noilor apar
tamente necesare popu
lației Văii Jiului. In Pe
troșani, vom organiza 
șantiere ale tineretului 
la noul stadion, tipogra
fie, iar cu studenții la 
noul cămin studențesc. 
De asemenea, în întrea
gă Valea Jiului vor fi 
organizate acțiuni patrio
tice pentru repararea și 
dotarea unităților școlare, 
a atelierelor școală. Vom 
participa totodată, cu 120 
tineri, începînd din 16 
august, pe șantierul ti
neretului la amenajarea

hidrocentralei Rîul Ma
re—Retezat.

— Ce alte modalități 
există pentru a acorda un 
sprijin substanțial cons
tructorilor

Elevii din 
mari și

clasele 
mai mari și studenții 
se pot încadra în aceas
tă perioadă în activită
țile ce se desfășoară pe 
șantierele de construcții

Jiului, 
în 
Pe

din
Ei vor 
funcție 
care le 
caz, 
nostru 
șiderăm că efectuează ac
tivitatea practică și vor 
putea primi. carnete de 
brigadier, necesare în
scrierii în noul an școlar.

— Ce realizări preco
nizați să obțineți în a- 
ceasță vară pe șantierele 
de muncă patriotică?

— Pînă in prezent am 
obținut 502 000 lei 
conomii finanțate 
ne-am angajat ea 
la ’23 August, să 
zăm 75 la sută din pla
nul economic anual. Pre
conizăm ca pe șantierele 
tineretului să 
peste 150 000 
mii finanțate 
milioane lei 
nefinanțate; Aceasta în
seamnă realizarea și de
pășirea substanțială a 
a*gajamentului nostru 
anual.

Valea' 
fi retribuit! 
de lucrările 
execută. In acest 

comandamentul 
a stabilit să con-

la e- 
și 

pînă 
reali-
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realizăm 
lei econo- 
și circa 2

economii

Valerin COANDRAȘ
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(Urmare din pag. 1)

Kiss. Să asamblezi 300 
de tone de utilaj, la pri
ma vedere, nu e ușor.

Cei șapte care au fost 
la specializare montează 
și, totodată, îi instruiesc 
pe ortacii șefului de bri
gadă Andrei Tokes care 
vor lua în primire com
plexul. „Transferul" de 
cunoștințe tehnice des
chide alte noi orizonturi 
de calificare minerului, 
diferența dintre minerul 
de azi și cel de acum 32 
de ani este incomparabi
lă. Pentru revizii și1 in
tervenții se va forma un 
grup specializat, despre 
care inginerul Maier-Vpin 
are numai cuvinte de

C onfecționerele Vulcanul al Ia lucru.

Un nou complex mecanizat
(Urmare din pag. 1)

tăți de producție, a vorbit 
cu multă căldură despre 
combainerii Vasile Strati- 
că, lies Barnabaș și Ro- 
maneșcu Gheorghe, de 
maistrul electromecanic 
Ion Hristea, secretarul or
ganizației de partid din 
sector, care au reușit să 
organizeze munca, astfel 
încît instalația electrică a 
fost terminată la timp. 
Combainerii n-au ieșit din

mină pinii cfnd combina 
n-a fost terminată. Acești 
oameni au adăugat în pal
maresul activității lor o 
experiență care se cere a 
fi permanentizată. Con
lucrarea strînsă de la mi
ner la director a. oferit 
soluțiile cele mai eficien
te, astfel încît greutățile 
au fost depășite, iar satis
facția a fost generală.

Primele 300 tone de căr
bune extrase vin să în
cununeze dăruirea și efor
tul echipelor de montaj.

Condiții moi bune 
de igienă

Cu citi a timp în urmă 
s-au criticat în ziarul 
„Steagul roșu", unele nea
junsuri constatate I.a baia 
minerilor de la I.M. Pe- 
trila. Sîntem în măsură să 
anunțăm că o bună parte 
din cele semnalate au fost 
remediate, în plus a fost 
dată ; în funcțiune mașina 
de spălat hainele de șut 
cu o capacitate de 50 sa
lopete la o singură „șar
jă1 și uscător electric.

Vasile BITER
I.M. Petrila

„Ritmicitate”
In strada Piscului de 

la marginea cartierului So- 
hodol, la nr. 14, a fost 
amplasat un container 
pentru reziduuri.. Ultima 
dată acest container a 
fost golit la sfîrșitul lunii 
aprilie. Datorită acesteic 
fapt, în prezent containe
rul este aproape acoperit 
de reziduuri neridicate. Ori 
cîtă înțelegere am avea, 
noi, locatarii din strada 
Piscului, nu putem să în
țelegem o astfel de „ritmi
citate". Compartimentul de 
salubritate al secției Vul
can al E.G.C.L. Lupeni în
țelege ?

Iosif SCHMALLER, 
Sohodol

Vechimea în muncă
In înțelesul art. ut dui

Codui muncii, deosebim 
vechime în muncă, vechi
me neîntreruptă în mun
că, vechime neîntrerupta 
în aceeași unitate și ve
chime in specialitate. Ve

chime în muncă se consi
deră perioada cît o per
soană a prestat activitate 
pe baza unui contract de 
muncă, ori s-a aflat în li
na din situațiile precizate 
în capitolul HI al Legii 
organizării și disciplinei 
muncii in unitățile socia
liste de stat (Legea.' 1/1970). 
In conformitate eu preve
derile art. 20, alin. 5 din 
Legea nr. 3/1977, vechi
mea în muncă se calcu
lează proporțional cu nor
ma prestată,. întreagă sau 
o jumătate, iar dacă se 
lucrează mai mult de o 
normă se consideră vechi
me în muncă numai tim- 
pul corespunzător unei 
norme întregi. Pe baza ve
chimii în muncă se stabi
lesc cuantumul pensiei și 
durata concediului de o- 
dih.nă.

Vechimea neîntreruptă 
în muncă, reglementată de 
prevederile legii mențio
nate (capitolul III, art. 10) 
are importanță, întrucît 
persoanele încadrate în 
muncă pot fi programate 
în primul concediu de o- 
odihnă numai dacă au o ve
chime neîntreruptă în mun
că de 11 luni. Alocația de stat

pentru copii se acordă 
numai persoaneloi- care au 
vechime neîntreruptă în 
muncă de 3 luni, la înce
put, sau care au reluat ac
tivitatea ca urmare a în
cetării activității-din vina 
tor.

Cabinet juridic
Vechime neîntreruptă 

în aceeași unitate 
are: persoana care a lu
crat într-o unitate, pe ba
za aceluiași contract de 
muncă ; persoana transfe
rată în interesul serviciu
lui ; persoana cu contract 
de muncă pe durată nede
terminată care s-a încadrat 
în termen de 90 de zile 
de la încetarea motivului 
pentru: care nu a mai lu
crat, în următoarele ca
zuri : a fost trimisă să 
urmeze o școală, un curs 
de calificare, de perfec
ționare sau specializare ; 
a îndeplinit o funcție e- 
lectivă sau sarcini cu ca
racter permanent în: ca
drul Organizațiilor obș
tești; a fost trimisă să 
lucreze într-o organizație' 
internaționala; a îndepli
nit obligații militare (du
pă 1 martie 1973); a în
cetat activitatea din cau
za stării sănătății, cons
tatată . prin certificatul 
medical, care a făcut ne

cesară schimbarea locului 
de. muncă, în cazul cînd 
unitatea nu i-a putut oferi 
o altă muncă ; a fost pen
sionată pentru invalidita
te ; unul din soți îl' ur
mează pe celălalt, care a 
fost transferat în intere
sul serviciului,; a încetat 
activitatea fiind gravidă 
’sau pentru a-și crește co
piii pînă la împlinirea 
viratei de 7 ani ; i s-a des
făcut contractul de muncă 
din cauza dizolvării uni- 

. tății, reducerii personalu
lui sau pentru că nu mai 
este necesară unității, fără 
ca motivul sâ-i fie impu
tabil (Legea nr. 1 /1970). 
Vechimea neîntreruptă în 
aceeași unitate înglobează 
în ea toate celelalte ve
chimi arătate mai sus și 
atrage după sine acorda
rea tuturor drepturilor 
(spor de vechime, alocație 
de stat pentru copii, aju
toare materiale, concediu 
de odihnă etc.).

Vechime în specialitate 
(funcție, meserie sau pro
fesie, loc de muncă etc.) 
se consideră perioada de 
timp în care persoana în
cadrată în muncă a lucrat 
în activități corespunzătoa
re specialității sau în ac
tivități înrudite cu specia
litatea sa, necesare pen
tru a fi încadrată sau pro
movată într-o funcție jLe- 
geâ nr. J 12/1971).

NT'TVArKTTEGGER

ISTORIA URICAblILOR
laudă. Grupul e alcătuit 
din cei 20 de oameni cu 
care s-a transportat și 
montat fiecare piesă. Zi 
și noapte, zile în șir. Au 
existat clipe de îndoia
lă ?

— Acum un an, își 
continuă gîndul ingine
rul, n-am vrut să cred 
că noi sîntem în stare 
să punem în funcțiune 
complexul de înaintare.

— Secretarul de par
tid al minei, Cornel Bo- 
loloi, zice că, în fața 
frontului, complexul sea
mănă cu un submarin.

— L-a furat gîndul că 
e montat în subteran și

poate și bordui de diri
jare, care se numește a- 
paratură de navigare. Mai 
degrabă seamănă cu un 
supersonic.

La 30 de ani, inginerul 
Maier-Voin, cel care a 
îndrăgit tehnica nouă, a 
primit o sarcină dificilă, 
împreună cu oamenii 
săi montează un aseme
nea complicat utilaj, ca
re utilizează pînă și lase
rul. Zice că astfel se 
dovedește încrederea în 
generația tînără, care mi
litează cu consecvență 
pentru traducerea în fap
te a indicațiilor secreta
rului general al partidu

lui nostru de a aduce în 
front tehnica cea mai 
avansată. Tehnica impli
că ridicarea calificării oa
menilor, scutirea de efor
turi fizice, crearea unei 
personalități socio-pro- 
fesionale complexe, care 
pune în valoare omul 
multilateral al societății 
noastre socialiste. Un 
om capabil, demn de în
crederea investită în el. 
Așadar, complexele me
canizate și automatizate 
eliberează minerul de azi 
de... complexele de infe
rioritate. Altădată vago
netarul lopăta doar, de 
acum, minerii lui Andrei

Tokes pot trimite lope- 
țile la Muzeul mineritu
lui, riscă să facă bătături 
doar la buricul degetului 
arătător, apăsînd pe bu
toane.

Primul metru de gale
rie care va fi săpat cu 
complexul mecanizat de 
înaintare în steril de in
ginerul Maier-Voin și or
tacii săi va fi raportat 
în preajma zilei cînd sub- 
inginerul Wertler va 
ieși în pensie. Această 
ștafetă a generațiilor și 
tehnicii capătă proporții 
de simbol. Generația ve
teranilor își are ocrotită 
bătrînețea. este respecta
tă pentru munca depusă, 
muncă, desigur, mai grea 
ca a minerilor de azi.

Prin dăruire șî receptivi
tate, reșpectînd indicați
ile secretarului general 
al partidului, minerii de 
azi ai Uricaniului au fă
cut, aproape incredibil, 
un pas uriaș de la lopa
tă la laser. Spre ferici
rea lor și a familiilor lor, 
prinosul dragostei față 
de această țară se mă
soară în miile de tone de 
cărbune date peste plan. 
Apropo, în ultimul sfert 
de veac de la Uricani 
s-au extras aproape^ 14 
milioane tone de cărbu
ne. Un munte, din care 
au izyorît lumină, căldu
ră și bucurii în casele 
minerilor din Uricani, a- 
le oamenilor muncii din 
toată țara. «s
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Dorită și așteptată ' în 
Valea Jiului pînă către 
jumătatea lunii mai, iar
ba din parcuri, de pe pe
luze și zonele verzi ale 
blocurilor a devenit acum 
o problemă care, după 
cum am constatat pe te
ren, nu e chiar simplă de 
rezolvat. La sectorul mu
nicipal de gospodărie co
munală și locativă am a- 
flat că la nivelul orașului 
Petroșani suprafața totală 
a zonelor verzi, create în 
anii trecuți și extinse în 
acest an, însumează peste 
30 de hectare. O parte 
din această suprafață, cir
ca 10 hectare, este ocupa
tă de ronduri de flori, 
garduri vii, spații de joa
că pentru copii și anumite 
dependințe și nu ridică 
problema cositului. E vor
ba de cealaltă parte, de 
circa 20 de hectare. Avînd

cîte ori este necesar zone
le verzi ale blocurilor. Nici 
această posibilitate, ale 

cărei avantaje pentru cres
cătorii de animale sînt e- 
vidente, nu a avut ecoul 
așteptat.

Oare nu mai au crescă
torii de animale nevoie 
de iarbă și fîn ? Așa s-ar 
părea. Și totuși nu este 
așa pentru că unii dintre

E.G.C.E, Petroșani are în
cadrați 5 astfel de oameni 
pe lîngă seră. Ei cosesc 
însă parcurile, unele talu- 
zuri și peluze, porțiunea 
de la acostamentul șoselei 
pînă la trotuarul de mar
gine al străzilor Păcii și 
Unirii. „Cu iarba blocu
rilor n-avem treabă" — ne 
spuneau cei doi cosași.

0 problemă care îșl așteaptă rezolvarea
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sare cel puțin patru zile / 
om și că cele 20 de hecta-, 
re reclamă 80 de zile/om 
coasă, dificultatea rezol- 

'*varii problemei apare în 
adevărata ei lumină. In 
vederea găsirii unei solu
ții, s-au pus în discuție 
cîteva variante : anumite 
porțiuni ale zonelor verzi 
să fie acordate de asocia
țiile de locatari pentru co
sit și valorificarea finului 
în parte — jumătate celui 
care cosește, jumătate a- 
sociației respective, 
s-au găsit crescători 
animale 
discutat, 
vafianta 
cantități 
ar cosi complet și ori de

Nu 
de 

S-ainteresați.
de asemenea, și 
acordării întregii 
de fin celui care

Cadențe 
zi într-o

îcîtate

ei cosesc iarba de pe 
zonele verzi ale blocu
lui. O fac insă după bu
nul lor plac, cînd și rit 
vor, aleg numai iarba cea 
mai bună și frumoasă, o- 
colind cu vădită meticulo
zitate buruienile și iarba 
culcată, astfel că în ur
ma lor zonele verzi, în loc 
să devină mai îngrijite, 
proapete, primesc o înfăți
șare pestriță, pilcurile de 
buruieni și iarbă uscată al- 
terhînd 
aceasta

l-am
rut Aeroport, 
țiul funcțiunii, 
spune,
Ciolea și Lazăi' Damienes-
cu. De la ei am aflat că

cu cele de 
e cosită, 
întîlnit în 

în

pe care

cartie- 
exerci- 

cum se
pe cosașii Vasile

Răspundem cititorilor

Responsabilul blocului 
18 din strada Păcii, Aurel 
Moga, ne spunea : „Noi 
am cosit zona verde cu o 
coasă împrumutată. Veci
nul de la blocul nr. 5, Va
sile Grupa, . a. secerat-o, 
ceea ce, trebuie să recu
noaștem, nu a fost chiar 
ușor de făcut. Va trebui, 
neapărat, să perfectăm o 
înțelegere cu un gospodar 
care să ne cosească ori de 
cîte ori este nevoie și bu
ruienile, nu numai iarba".

— Cum valorificați .iar
ba ? — l-am întrebat pe 
președintele asociației de 
locatari nr. 1 din același 
cartier Aeroport, Aurel 
Vuia.

— Avem, într-adevăr 
porțiuni din zonele verzi 
cu iarbă foarte bună, pe 
care însă nu o valorificăm. 
Or, asociațiile de locatari 
nu sînt pregătite si

nu au în vedere o aseme
nea preocupare. O parte 
dintre locatarii blocurilor 
și-au cosit cum au putut 
zonele verzi, iar iarba, 
după ce cîteva zile a fost 
obiect de joacă pentru co
pii, a ajuns în containere
le pentru reziduuri.

La cele mai multe blo
curi însă iarba nu este 
nici cosită, și nici valori
ficată. Două aspecte tre
buie avute în vedere în 
discutarea acestei proble
me — cel estetic și cel 
economic. Un calcul su
mar și bazat pe date sub- 
minime arată că nerezol- 
varea problemei înseamnă 
de fapt o mare pierdere. 
Presupunînd că de pe un 
hectar zonă verde, în 
condițiile arătate, s-ar pu
tea obține 300 kg de fîn, 
de pe 20 de hectare can
titatea minimă ar fi de 
6000 kg fîn. De ce accep
tăm cu ușurință, din co
moditate și cu ochii des
chiși să se irosească o 
asemenea valoare ? In ca
drul discuțiilor cu factori 
de Ia sectorul municipal 
de gospodărie comunală și 
locativă și din conduceri
le asociațiilor de locatari, 
s-a relevat necesitatea ca 
fiecare bloc să-și comple
teze inventarul de unelte 
propri cu cîte o coasă și 
greble. Finalizată, această 
idee s-ar putea să condu
că la rezolvarea 
ierbii. Și trebuie 
soluție și pentru 
carea acesteia.

La complexul „Minerul"

0 îniwire care trebuie cit mai
bine păstrată

De nenumărate ori în 
coloanele ziarului nostru, 
am apreciat, în mod cri
tic, activitatea comercială 
sub toate aspectele (apro
vizionare, bună servire, 
aspect gospodăresc) des
fășurată la restaurantul 
„Minerul" din Petroșani.

Iată însă că, preocupă
rile Direcției comerciale, 
conducerii I.C.S.A. și A.P. 
și ale responsabililor uni
tății, Vintilă Borhină și 
Ilie Duță, s-au coroborat 
către asigurarea unor con
diții moderne și eficiente 
de comerț. S-a realizat un 
salt calitativ deosebit, atît 
în ceea ce privește aspec
tul interior al localului 
(„mochetat" complet, dota
rea cu trei rînduri de fețe 
de mese, printre care și 
damasc alb, scrumiere de 
porțelan, servicii comple
te de pahare, farfurii și 
tăvi „inox“, șervețele de 
pînză, o vitrină de expu-

nere a produselor alimen
tare, huse la toate cele 220 
scaune ș.a.) cît și din punc
tul de vedere al respectă
rii eticii profesionale (bu
na servire, existența lis
tei de meniuri, ținuta lu
crătorilor). Toate aceste as
pecte conferă localului nu 
numai o notă de sobrieta
te, dar impune consuma
torilor, o comportare civi
lizată, demnă de un local 
de categoria I.

Restaurantul oferă posi
bilitatea ca în zilele de 
sîmbătă și duminică să se 
petreacă seri agreabile, eu 
muzică și dans, Meniurile 
sînt îmbunătățite și îmbo
gățite. Astfel, se pot servi 
la comandă delicioasele preu 
duse „pui Ia ceaun", „tur* 
nedon ă la Minerul", pre
cum și căutata „plăcintă 
a minerului".

Constantin GRAURE

Unii muncesc
alții

pentru frumos, 
strică

cositului - 
găsită o 
vâlorifi-

Intre locatarii scărilor 
de la blocul 36, cartierul 
8 Martie, este o adevărată 
întrecere pentru frumos. 
Noi, locatarii scării I, am 
preconizat, de comun a- 
cord să contribuim la zu
grăvirea casei scării. După 
efectuarea lucrărilor, fe
meile au participat la cu-

rălen ie. Susținătorii scării 
de la intrarea în bloc au 
fost reparați de locata-> 
rul Vasile Comșa, iar iar
ba de pe zona verde a fost 
cosiță de vecinul Toma 
Sopîrtoc. La întreținerea 
zonei verzi au participat 
deseori Marin Cjpbăr, Ma
ria Voicu, Magdalena 
Mașlan, Maria Vereș și 
alții. Putem afirma că în 
blocul nostru s-au făcut 
multe lucruri bune. Pro
motorii lor au fost mem
brii organizației de partid 
din Cartier.

Nu putem însă

Toma ȚAtARCA

> jr ir .t

Zonele verzi, adevărate oaze ale re confortării și frumosului.
Foto: I. LICIU

• DANIEL DUDAȘ, U- 
ricani : Veți primi gratifi- 
eația pe anul 1978 după 
ce și secția din Lupeni a 
E.G.C.L. Lupeni va primi, 
la rîndul ei. aprobările 
necesare. Ne-am interesat 
și am aflat că, într-adevăr, 
sînțeți trecut pe lista ce
lor care beneficiază de 
gratif icații.
• ION SCÎNTEIE, Live- 

zeni: S-a recurs la popri
re pentru că nu v ați a- 
chitat direct și la timp 
de datoriile față de cir
cumscripția financiară.

-Deci, ați greșit dv. atît 
prin neplata la timp a 
impozitului șl taxelor, cît 
și prin calculul pe care 
l-ați făcut.

• I. IONESCU SI I.
ROMAN, Petroșani ;
Nu este vorba de nici o 
greșeală de tipar. Vă 
găm să treceți pe la re
dacție pentru a vă da ex
plicațiile edificatoare.

• IOSIF BOLOSIN, Lu
peni: Dacă ați lucrat 15 ani 
în grupa I de muncă și 17 
ani în grupa a Il-a, și 
vîrsta pe care ne-ați indi
cat-o este adevărată, pu
teți depune cerere de pen
sionare la comisia de pen
sii a întreprinderii.

• MARIA NAGY
P. ARDELEANU, Vulcan: 
Problemele ridicate de dv. 
au fost aduse la cunoștin
ța conducerii I.C.S. Mixtă 
Vulcan. In răspunsul tri
mis redacției, aceasta pre
cizează că aspectele sesi
zate au fost discutate 
toată . seriozitatea în 
lectivele u nităților 
pective, iar în caz că nea
junsurile se repetă, se vor 
lua măsuri de sancționa
re a celor vinovați.

• MARINELA ROȘU, 
Lupeni; De acord ca în 
calitate de comandantă de 
unitate de pionieri la 
Școala generală nr. 6 din 
localitate să ne relatați 
diferite activități ale ele
vilor și pionierilor de aici. 
Așteptăm.

• RADU VLAD, Vulcan: 
Intr-adevăr, meseriașii

ru-
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cu 
co- 

res-

care asigură buna funcțio
nare a lifturilor la' blocu
rile A-3, 4, 5 și 6, precum si 
la blocurile 1, 3, 5, 7 Se 
achită în mod conștiincios 
de îndatoririle profesiona
le, fapt confirmat și de 
conducerea secției E.G.C.L. 
Vulcan.

• UN GRUP DE MUN
CITORI, Uricani: Proble
mă ridicată de dv., fiind 
de larg interes, ne-am a- 
dreșât Consiliului popular 
al orașului Uricani. Ni s-a 
confirmat că există defi
ciențe la cabinetul stoma
tologic din localitate. Con
siderăm aceste rînduri un 
semnal critic pentru facto
rii în drept.

EMILIAN DOBOȘ, 
trila. Din scrisoarea 
lipsesc tocmai datele 
sențiale. De aceea nu pu
tem publica materialul 
trimis. Pentru completări, 
ori trimiteți altul, ori tre
ceți pe la redacție.

#■

„Steagul roșu66 a criticat, organele vizate răspund
S-A REPARAT DRUMUL 

SPRE LOCALITATEA 
DÎLJA

Referindu.se la critica 
ce i-a fost adresată prin 
ziarul „Steagul roșu", din 
17 aprilie 1979, vizînd ne
cesitatea urgentării lucră
rilor de refacere a drumu
lui spre localitatea Dîlja, 
degradat ca urmare a e- 
feetuării unor transpor
turi cu mijloace grele, am 
primit răspunsul conduce
rii Șantierului nr. 1 Pe- 
trila al I.C.M.M. Ni se fa
ce cunoscut că, pentru a 
se putea continua lucră
rile la puțul auxiliar nr. 
2 al minei Dîlja, șantierul 
a luat măsura de balasta- 
re a porțiunilor desfun
date din drumul pe care 
se fac transporturi de 
materiale spre acest punct" 
de lucru și se asigură, tot-

odată, legătura cu localita
tea Dîlja. Acțiunea de re- 
condiționare a acestei căi 
de circulație a fost spriji
nită de consiliul popular 
al municipiului Petroșani, 
care a destinat în acest 
scop 300 tone de piatră 
spartă. In 
coroborate 
Sectorului 
gospodărie
locativă — de la care ce
tățenii din Dîlja au- lipsit 
inexplicabil — drumul în 
c-auză a fost refăcut pe 
întreaga porțiune afectată 
de transporturile industria
le și în- continuare spre 
colonia Dîlja .

urma acțiunii 
a șantierului și 
municipal de 
comunală și

A ÎNCEPUT 
recondiționarea 
STRĂZII TAULUI

Starea necorespunzătoa
re a drumului de acces

spre rampa de reziduuri 
menajere a orașelor Lu- 
peni și Vulcan, cale de 
circulație folosită (cînd nu 
e desfundată) și de locui
torii posesori de autoturis
me din partea respectivă 
a orașului Vulcan, la care 
s-a referit articolul ' pu
blicat în „Steagul roșu" 
nr. 8264, a fost analizată 
la fața locului, de vice
președinții celor două con
silii populare — Friderich 
Daradies și loan Rujoi. 
Intrucît cele relatate în 
articol au corespuns situa
ției de fapt
ză în răspunsul 
lui popular al 
Lupeni — s-au 
eu sprijinul

prestatoare de servicii și 
economice, mai multe ac
țiuni pentru transportarea 
de balast și reprofilarea 
platformei drumului în 
porțiunile devenite imprac
ticabile. Acțiunea comună 
organizată de consiliile 
populare ale celor două 
localități va fi continuată 
pînă la refacerea întregu
lui traseu.

PARCĂRI MAI MULT 
SAU MAI PUȚIN 

PERMISE

bi-
se precjzea- 

Consiliu- 
orașului 

organizat, 
unităților

Miliția municipală, 
roUl de circulație, a infor
mat redacția 
surilor luate 
parii,iei notei 
„Cine strică,

asupra ma
in urma a- 

cu titlul 
să și drea-

— omite 
faptul că mai sînt unii lo
catari care nu respectă 
frumosul creat prin parti
ciparea colectivă a locata
rilor, aruncă pe geam hîr- 
tii și chiar resturi de 
mîncare; Deși hu-i: nomi
nalizăm, dorim pe această 
cale să-i atenționăm, spo
rind că vor înțelege cu 
toții șă păstreze ceea ce 
s-a realizat.

Prin asociația de loca
tari din care facem parte, 
ar fi necesară organizarea ' 
unei ședințe pentru alege
rea unui comitet de bloc, 
care să coordoneze acti
vitatea gospodărească, să 
mobilizeze locatarii la ac
țiuni, la păstrarea a ceea 
ce am realizat.

Nistor TRAILOVICI, 
blocul 36, Petrii»

gă‘‘ publicată în „Steagul 
roșu" nr. 8252. Astfel, au 
fost obligați la refacerea 
spațiilor pentru flori pe 
care le-au degradat și sanc
ționați pentru parcare în 
loc nepermis proprietarii 
ce-și parchează autoturis
mele in fața cinematogra
fului „7 Noiembrie" din 
Petroșani. După cum citi
torii noștri pot să consta
te, parcarea unor autotu
risme în fața cinematogra
fului „7 Noiembrie" con
tinuă. Spațiile destinate 
florilor sînt însă ferite, nu 
mai sînt traversate. Așa 
parcă mai merge ! Proble
ma interzicerii parcării 
autoturismelor pe spațiul, 
neamenajaț de lingă hote
lul „Central" și în spatele 
clădirii școlii populare de 
artă și muzică, rămîne în
să în continuare nerezol
vată.

Referindu.se
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întreprinderea minieră
BărbăteniLucrările comisiei mixte 

guvernamentale româno-sovietice 
de colaborare culturală

MOSCOVA 21 Corespon
dentul Agerpres, M. Coruț; 
transmite: La Moscova s-au 
încheiat lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno- 
sovietice de colaborare 
culturală.

In cadrul dezbaterilor 
clin sesiune, părțile au su
bliniat că înființarea co
misiei este o mărturie a 
atenției permanente a- 
cordatc de Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii. ’So
vietice, de guvernele celor

SEMINAR PE TEMA

„Copilul ȘÎ 
apartheidul**

PARIS 21 (Agerpres). 
Din inițiativa Comitetului 
Special al O.N.U. împo
triva apartheidului și Co
mitetului organismelor ne
guvernamentale privind ra
sismul, la Paris s-a des
fășurat timp de trei zile, 
tin seminar internațional 
pe tema: „Copilul și apart
heidul". Participanții la 
seminar au lansat un apel 
opiniei publice internațio
nale chemînd-o la iniție
rea unor acțiuni urgente 
contra perpetuării ..crime
lor comise împotriva co
piilor de culoare din Afri
ca australă, victime 
discriminării rasiale.

două țări dezvoltării con
tinue a colaborării cultu
rale româno-sovietice. In 
lumina prevederilor . De
clarației româno-sovietice 
adoptată la București în 
noiembrie, 1976, a altor 
înțelegeri convenite la 
întîlnirile dintre tpvarășul 
Nicolae Ceaușescu șî tova
rășul Leonid Bre j nev, la 
sesiune au fost analizate 
probleme ale aprofundării 
continue a relațiilor cultu
rale bilaterale,- relcvîndu- 
se rolul important pe 
care-1 joacă dezvoltarea 
culturii și artei în rezol
varea sarcinilor edificării 
socialismului și comunis
mului în cele două țări.

Lucrările sesiunii s-au 
desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească, de înțele
gere reciprocă.

Sesiunea parlamentului italian
ROMA £1 ; • . ,

Miercuri după-amiază s-a 
întrunit ia Roma noul 
parlament italian ales la 
3 și 4 iunie. Cu acest pri
lej, cele două camere 
parlamentului 
președinții. Ca 
al Senatului a 
Amintore Fanfarii 
erat-cre.știn).

In funcția de președinte 
al Camerei Deputaților a 
fost aleasă Nilde Jotti, 
membră 
munist

21 (Agerpres). ANSA relevă că- este pen
tru prima oară cînd în con
ducerea Camerei Deputa
ților este aleasă o femeie. 
Președintele Camerei de
putaților ocupă locul trei 
că funcție în stat, după 
președintele Republicii și 
președintele Senatului, In 
vîrstă de 59 de ani, Nil.de 
Jotti este membră a Di
recțiunii P.C.I. si deputa
tă din 1946. In 
legislaturi a fost 

a Partidului Co- vicepreședintă a
Italian. Agenția Deputaților.

ale 
și-au ales 
președinte 

fost reales 
(denio-

ultimele 
aleasă 

Camerei

Noul guvern interimar de ia Kampala
KAMPALA 21 (Ager- cabinetul precedent a de- 

pres). Consiliul Consulta
tiv al Frontului Național 
de Eliberare din Uganda 
a dat publicității lista nou
lui guvern interimar de 
la Kampala. După cum 
s-a mai anunțat, funcția 
de președinte al Ugandei 
a. fost preluată de God
frey Binaisa. Noul miniș-

Yo-
în

tru al apărării este 
weri. Museveni, care

Reuniunea Pieței comune

ale

STRASBOURG 21 (Ager
pres). Joi, au început ia 
Strasbourg lucrările reu
niunii la nivel înalt a 
Pieței comune, pe agenda 
căreia figurează în primul 
rînd problemele ■economi- 

pre- 
Șefii 
par- 
vor 

în

ce care confruntă în 
zenit țările membre, 
de stat și de guvern 
ticîpanți la reuniune 
examina, pînă vineri,

afară de criza energetică, 
probleme privind crește
rea economică, inflația, șo- . 
majul, sistemul 
european. Vor fi 
de asemenea, 
C.E.E. cu S.U.A.
nia.

In paralel, miniștrii de 
externe ai „Celor nouă” 
vor dezbate chestiuni po
litice de interes comun.

ținut funcția de ministru 
de stat la aceiași depar
tament. Portofoliul inter
nelor a fost încredințat lui 
Paul Muwanga, fost mi
nistru al muncii.

Au fost numiți noi titu
lari la ministerele justiți
ei — Stephen Omoding- 
Ariko, finanțelor și pla
nificării — Jack Sentongo 
și comerțului — Janes O- 
bua Ot.ua. Restul portofo
liilor au rămas neschimba
te față de cabinetul ante
rior.

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi:

— jurisconsult
~ șef birou energetic
- contabil sau contabil principal
- casier sau casier principal

— adjunct șef sector pentru sector pro
ducție -

Concursul va avea loc în data de 26 
iunie 1979, ora 7, la sediul întreprinderii.

Grupul de șantiere fnergocunstruclia 
Deva-Mintia

— .
•<A V

încadrează direct sau prin transfer
pentru șantierele Deva și Paroșeni

monetar 
evocate, 
rol ațiile 

și Jâpb-

MEMBRI AI GĂRZII 
NAȚIONALE a dictatoru
lui Anastasio Somoza din 
Nicaragua au asasinat j 
miercuri pe ziaristul ame
rican Bill Stewart ele la 
rețeaua de 
„ABC" și pe 
acestuia, Juan 
Espinoza, după
bligat să părăsească auto
turismul cu cate se depla
sau în Managqa.

STATELE UNITE 
EFECTUAT miercuri 
poligonul din deșertul
vada o experiență nuclea
ră subterană, cea de-a șa
sea de Ia începutul acestui 
an — a anunțat Ministerul

televiziune 
însoțitorul 
Francisco 

ce i-au o-

AU 
în 

Ne-

american al Energiei.
S-a precizat că explozia 

se înscrie în categoria ce
lor sub 20 kilotone.

PESTE 1 100 DE MEM
BRI ai Uniunii sindicale a 
piloților de la compania 
aeriană „Japan Air Lines” 
(JAL) au declarat joi di
mineața o grevă de 24 de 
ore, protestînd împotriva 
planului conducerii firmei 
de revizuire a sistemului 
de pensionare a membri-

lor acestei categorii pro
fesionale.

PREȘEDINTELE INDO
NEZIEI, Suharto, a inau- 
gurat joi, în localitatea 
Blitar; Mausoleul fostului 
șef al statului indonezian, 
Sukarno, decedat cu nouă 
ani în urmă, tn alocuțiu
nea sa, președinte Suharto, 
a evocat figura fostului 
președinte, ca un „fiu ilus
tru al Indoneziei, care 
a proclamat independența 
țării sale”. El a cerut po
porului indonezian să con
tinue lupta pentru crea
rea unei societăți drepte 
și prospere.Ț

INUNDAȚII
TEHERAN 21 (Agerpres). 

In urma inundațiilor Ce 
s-au abătut asupra orașu
lui. iranian Tabriz s-au 
înregistrat zeci de niorți 
și răniți — informează 
presa. Telecomunicațiile cu 
Tabrizul au fost întrerup
te.

Potrivit informațiilor, es
te vorba de cele mai gra
ve inundații ce 
această regiune 
50 de ani.

★
KINGSTON

auto Diesel și Benz
auto
în construcții și instalații

— mecanici
— tinichigii
— tinichigiu 

ventilații
— sudori electrici și autogeni
— inginer principal mecanic
— economist principal sau 

suit principal
juriscoru

■

DUMINICA, 24 IUNIE

8,30

8,40
9,25
9,35

Gimnastica la domi
ciliu.
Tot inamic I
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii 
grâ".

ție a studiourilor en
gleze.

21,30 Portativ de vara.
21,45 Telejurnal.

LUNI, 25 IUNIE

17,55

18,25

O neobosită explora
re a vieții. Medalion 
acad. Ana Aslan, 
întrebări și răspun
suri.
1001 de seri,?

au afectat 
în ultimii

21 (Ager
pres). Cele mai grave inun
dații care s-au abătut a- 
supra Jamaicăi zilele tre
cute au provocat moartea 
a 32 de persoane și pagu
be imateriale estimate la 
peste 33 milioane’ dolari, 
se relevă în declarațiile 
oficiale la Kingston, Inun
dațiile au distrus șosele 
șî tronsoane de căi ferate, 
au afectat întinse supra
fețe de culturi agricole.

„Săgeata neu-
Episodul 6.

10,00 Viața satului.
11,30 Pentru căminul diim-

16,00

Informații suplimentare zilnic 
Grupului din Mintia sau telefon 
13221 Deva.

la sedictl
13220

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI

face înscrieri pentru ȘCOALA DE MAIȘTRI 
— electromecanic de mină — învâțămînt 
seral — și nu învâțămînt de zi așa cum ero
nat s-a comunicat - în perioada 25-31 au
gust 1979, la secretariatul școlii din str. Re
publicii nr. 7 și prin serviciile învâțămînt de 
de la unități.

•v.

Pentru căminul dum
neavoastră.
Bucuriile 
De strajă 
Telex.
Album
Umor și muzică.

muzicii, 
patriei.

11.45
12,30
13,00
13,05

14,00 Desene animate: Wo-

duminical :

Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri.
Telejurnal.
Dosarul energiei.

: A’ol- 
dark". Episodul 18.

20,20 Publicitate.
20,25 Cadran mondial.
20,45

18,50
19,00
19,15
19,30 Roman foileton:

18,50
19,00 Telejurnal.
19,15
19,30

le „Cupei României”; 
Steaua — Steagul 
roșu Brașov și Dina
mo — Sportul stu
dențesc. Transmisiuni 
directe alternative de 
la Pitești și Bucu
rești. In pauză: 

Tragerea pronoexpres.
19,45

•JV.

La zi în investiții.
Festivalul național 
„Cîntarea României".
Seară de teatru. Pre- ’ 18,50 1001 de seri, 
mieră TV. „Eîntîna 19,00 Telejurnal.

PROGRAMUL
w.

19,00
19,15

19,30
20,20

ody, ciocănitoarea 
buclucașă.
Film serial: „Calva
rul”. Episodul 1.
Fotbal: Dinamo Bu
curești — F.C. Ar
geș în ultima etapă 
a campionatului na
țional divizia A. 
Transmisiune direc
tă de la stadionul Di
namo. In pauză: Șah 
mat.
1001 de seri.
Telejurnal.
Permanenta redes
coperire a României 
(«).

20,05 Film
micul
ră pe

16,10

17,00

18,50
19,00
19,15

artistic: „Ina- 
tăcut“. Premie- 
țară. Produc-

Mai aveți o întreba
re î
Melodii românești.
Telejurnal.

MARȚI, 26 IUNIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Roman foileton: „Pol- 

e-

10,50
10,55

11,15
12,00

dark“. Reluarea 
pisodului 18.
Publicitate.
Un fapt văzut de 
proape.
In alb și negru.

graiCîntec nou în 
străbun.
Telex.
Telex.

12,20
17,00
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă 

ză.
17.45 Din țările SC'.:

a-

engle-

îîaliste.

21,15
21,35

Căsuța poștală TV. 
Film serlâi 
copii: Povestiri
pădurea verde", 
pisodul 16.
Telejurnal.
Angajare, responsa
bilitate, creație.
Ora tineretului.
Teatru scurt: „Intîin- 
plare Ia Madrid". 
Premieră TV. Spec
tacol preluat de la 
Teatrul de comedie. 
Ritni și melodie. 
Telejurnal.

pentru 
din
E-

.W.W.W.W.V.'.WJAVAW.’.W.W.W.V.W.'.V.'.

19,15 Acțiunea „Produc
tivitatea”.

19,30 Noi, femeile !
20,00 Telecinemateca. Ci

clul : „Mari cineaști” 
Arborele cu săgeți. 
Producție a studiou
rilor cinematografice 
italiene.

21,35 Telejurnal.

JOI, 28 IUNIE

Blanduziei". de Vasile 
Alecsandri.

21,05 Meridianele cîntecu- 
lui.

21,35 Telejurnal.

IUNIEMIERCURI, 27

9,00 Teleșcoală.
Teatru TV: 

ludiu“ de Andi An- 
drieș (reluare). 
România pitorească. 
Șoimii patriei. 
Mîndre-s horile 
noi — melodii popu 
lare.
Telex. 
Telex.
Teleșcoală.

10,00

11,05
11,25
11,35

„Inter-

Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă rusă.

17,00
17,05 

la 17,25
17,45 Ba fața locului. E- 

misiune de informa
ții, reportaje, cores
pondențe. 3 _i

17,55 Reportaj pe glob ! 
U.R.S.S. — Vilnius.

VINERI, 29 IUNIE

11,35
11,50
12,20
16,30

18,25
18,35

Teleșcoală.
Telecinemateca (re
luare),
Album coral.
Atenție la neatenție! 
Telex.
Emisiune 
germană.
Tragerea
La volan

în limba

20,40 Caleidoscop muzical. 
21,00 Atelier de creație.
21,35 Telejurnal. - ■■■

SIMbATA, 30 IUNIE •
12,00 'felex.
12,05 Curs de limbă spa

niolă. ;
12.25 Curs de limbă fran- ■;

’ ț ceză. ‘ < ; ț ,■■■?/.
Concert pe prînz. ., 
Corespondenții ju
dețeni transmit... 
Tragerea de amorti
zare ADAS.

16’00 Agenda < uit ura!-ar
tistica. ■

16.30 Stadion : Daeiada.
Tenis de cîmp : Fi
nala de simplu femei 
a turneului interna
țional de la Roland 
Garbs.

17.25 De ziua învățătorului.
17,45
18.30

12,45
i 13,25

13,45

18,50
19,00
19,15
19,45

20,20

loto.
__ _____ „ — emisiu
ne pentru conducăto
rii auto.
1001 de seri.
Telejurnal.
Istoria la viitor.
De pe marea scenă a 
țării. I
longitudine zero.
Documentar științi
fic realizat de tele
viziunea engleză.

20,55

21,35

Clubul tineretului.
Iunie 1979 — Croni
ca evenimentelor po
litice interne și in
ternaționale.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Prim plan Maria 
Burlă, învățătoare la 
Școala generală nr. 
15 București.
Teleenciclopedia.
Film seriali „Rădă

cini”. Episodul 6. i 
Intîlnirea de sîmbă- 
tă seara.
Telejurnal. Sport.
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