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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a înapoiat în Capitală, 
venind din R.P. Polonă

Plecarea din Varșovia
-Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a părăsit, joi după-amiază, 
Varșovia.

Pe aeroportul Okcncie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și persoanele oficiale care

îl însoțesc au fost salutați 
cu căldură de tovarășii Ed
ward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., Hen
ryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, Edward Ba- 
biuch, președintele Consi
liului de Miniștri, de alți 
conducători de partid și 
de stat polonezi.

Au fost prezenți, Ion
Cosma, ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
Ia Varșovia, membri ai am
basadei.

Un grup de tineri au o- 
ferit frumoase buchete de 
flori tovarășului 
Ceaușescu.

Nicolae

Sosirea la București

Transcriu această cifră și gfndul 
boară sub pămînt, acolo unde brigada 
condusă de comunistul Eugen Voicu de 
la mina Petrila sâvîrșește adevărate fap
te de eroism, Ea această cotă a vredniciei 
și iscusinței, inima și ochii ți se umplu 
de frumusețe, o frumusețe robustă, trai
nică, ce decurge din perseverența și ab
negația acestor oameni care, înainte de 
a-și întrece ortacii, se întrec pe ei înșiși. 
Bilanțul, să ne fie iertată simplitatea, 
poate fi cuprins într-o cifră, o cifră grăi
toare — 100 000 tone de cărbune reali
zate peste prevederile de plan în acest 
cincinal al revoluției tehnico-științifice. 
Socotim, an cu an, cifră cu cifră și ob
servăm că acest timp constituie pentru 
brigadă un crescendo, o evoluție spre 
mai mult, spre mai bine, o evoluție spre 
ceea ce este ideal, am spune. In 1976 
—• 9567 tone de cărbune peste plan; 1977 
— 19 378; 1978 — 24 632; 1979 — 33 000. 
Acestea reflectă condițiile minunate o- 
ferite de partidul și statul nostru pentru 
îmbunătățirea muncii minerilor, prin me
canizarea lucrărilor din subteran, pen
tru a se munci mai ușor și a se obține 
randamente superioare.

Clădesc în gînd aceste tone de cărbu
ne. Este un munte de aur, căci cărbu-

nele este aur pentru timpul pe care-I 
trăim, o înălțime care zvîcnește spre 
cer nestăpînită, o coloană clădită prin 
hărnicie și devotament. Condeiul alune
că mai departe, transformînd cefe 
100 000 de tone de cărbune în energie 
electrică. Aceasta echivalează cu 
102 000 000 kWh, adică 82 720 Gcal, care 
ar fi putut încălzi 1000 de apartamente 
din orașul Petrila pe timp de 100 de 
zile, adică în perioada de iarnă. Calcu
lul ne poate duce și mai departe. Cu a- 
ceastă cantitate de cărbune s-ar fi putut 
realiza 1 020 000 tone de ciment pentru 
construcții.

Este frumos! Nespus de frumos, cu- 
prinzînd deopotrivă acte de bărbăție, de 
eroism și poezie, adevărată poezie a 
muncii din subteran. Discutînd cu acești 
oameni, adevărați eroi ai zilelor noastre, 
afli că deasupra muncii lor, în 
moment, se află mobilizatoarea 
„Să muncim și să trăim în chip 
nist", O inițiativă pentru azi și 
viitor, pe care 70 de oameni au învă- 
țat-o și 6 aplică, avînd tot timpul înscri
se în gînd și în faptă calitatea supe
rioară a muncii, datoria față de țară șl 
de conducătorul ei.

Valeriu COANDRAȘ

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, joi după-amia-

ză, în Capitală, venind din 
R.P. Polonă, unde a partici
pat lâ Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de la Varșpvia.

Tovarășul
Ceaușescu a fost 
de tovarășii Ilie 
membru al Comitetului P<>

Nicolae 
însoții 

Verdeț,

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, a debutat în Valea Jiului

„Luna manifestărilor politico- 
ideologice și cultural-educative"

V

Convorbire cu tovarășul Aurel BIRLEA, 
secretar al Comitetului municipal de partid

fiecare 
deviză 
comu- 
pentru

Au devenit tradiționale 
amplele manifestări cultu- 
ral-artistice realizate de și 
pentru mineri, preparatori, 
constructori și alți oameni 
ai muncii din Valea Jiului, 
manifestări integrate orga
nic în Festivalul național 
al educației și culturii so
cialiste „Cîntarea Româ
niei". In acest cadru gene
ros al acțiunilor întreprin
se pentru dezvoltarea conș-

Foto: Gh. OLTEANU

Brigada comunistului Gheorghe Toma de la mina Lupeni, o formație de lucru 
specializată în lucrările de deschide) i și pregătiri.

In foto: brigadierul cu ortacii săi.

finalizarea propriilor 
apartamente

După I. U. M. P., 
începînd cu această lună 
și oamenii muncii de la 
I.RJ.U.M.P. participă Ia e- 
xecuția apartamentelor ca
re le vor fi repartizate din 
planul pe acest an. Inițial 
un număr de 12 muncitori, 
iar în ultimele zile cite 18 
muncitori —■ inclusiv zl- 

__ -dări din compartimentul 
gospodăresc al întreprin
derii ---- sînt prezenți zil
nic la punctul de lucru re
partizat: scara f a blocului 
16, de lingă piața Petroșa- 
aiului. Ei execută în con
lucrare cu constructorii 
lucrările de finisaj interior 
ale scării.

cu înaltă conștiință socia
listă, participant activ, lu
cid la înfăptuirea sarcini
lor reieșite din Programul 
partidului Comunist Ro
mân, a hotărîrilor de partid 
și de'stat — gravitează nu 
numai în centrul activită
ților politico-ideologice, al 
zilelor record de producție 
la care s-au angajat mine
rii în această perioadă; în
tregul ansamblu de mani
festări științifice, tehnice și 
artistice se inspiră din 
munca și viața de toate zi
lele a locuitorilor ei. De 
altfel, multe din spectacole
le artiștilor profesioniști 
sau amatori se vor derula 
în sălile de apel ale mine
lor, în mijlocul colective
lor de muncă, continuîn- 
du-se cu dezbateri asupra 
muncii productive și crea
ției artistice.

— Sînt cîteva puncte de

tiinței socialiste a maselor 
stimularea spiritului crea
tor al oamenilor muncii, ca
re au drept scop perma
nentizarea actului educativ 
și cultural-artistic, înce- 
pînd de ieri, în Valea Jiu
lui, se desfășoară prima e- 
diție a „Lunii manifestări
lor politico-ideologice și 
cultural-educative". Des
pre conținutul și varieta
tea acțiunilor programate 
cu acest prilej a avut a- 
mabilitatea să ne vorbeas
că tovarășul Aurel BIRLEA, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid.

— Experiența dobîndită 
de-a lungul anilor a pus 
în valoare valențele edu
cative ale culturii, ca o cu
prinzătoare mișcare demo
cratică, în condițiile afir
mării plenare a personali
tății umane în socialism. 
„Luna manifestărilor poli
tico-ideologice și cultural- reper care merită relevate... 
educative" se vrea nu ca 
o „campanie" culturală, 
cl ca o perioadă de salt 
calitativ în acțiunile per
manente pe care oamenii 
muncii, indiferent de profe
sie sau pregătire, le desfă
șoară. Dezideratul .primor
dial al acțiunilor inițiate 
— formarea omului nou,

— Aș aminti între aces
tea spectacolele și expozi
țiile Festivalului mineresc 
de muzică și poezie „Cîn- 
tecul adîncului" (25 maț — 
1 iunie), „Nedeiă vulcă-

Ion VULPE

(Continuare în pag a 2-a

Experiența I.M. Bărbăteni în creșterea
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extracției de cărbune cocsificabil

Colectivul sectorului ii
a extras suplimentar

23 000 tone de cărbune

!
ț

Concentrarea producției, 
hotăritoare în sporurile calitative 
ale indicatorilor tehnico-sconomici

Nfinerii sectorului II, 
pionieri ai mecanizării 
complexe în Valea 
lui, au obținut în 
cincinal, la zi, o 
ducție suplimentară 
peste 23 000 tone 
cărbune, succes a ____
bază trainică o constitu- dsc Fazakaș, veteran al mecanizării complexe 
ie depășirea ritmică a 
productivității muncii 
planificate. Oamenii a- 
batajelor dotate cu com-

Jiu- 
acest 
pro- 

de 
de 

cărui

, plexe mecanizate sau cu 
/ susținere metalică indivi- 
> duală, devenită de multă

DIN REALIZĂRILE SECTORULUI:
• Anul 1977 — cel mai rodnic al actualului cin

cinal pentru minerii sectorului II; plus 26 745 tone 
la producția de cărbune extras și plus 401 kg/post 
depășire a productivității muncii planificate la nive
lul sectorului.

• Brigada condusă de minerul-tehnician Fran- 
în

Valea Jiului, a totalizat un plus față de planul la zi 
de peste 9 600 tone de cărbune de la începutul cin
cinalului.

• In acest an, la zi,
5 000 tone de cărbune.

plusul sectorului depășește

i

vreme clasică pentru 
ceastă mină, minerii 
gătirilor, unde 
lipsește mecanizarea, au 
obținut aceste realizări 
de seamă printr-o conti
nuă luptă cu muntele 
care-și ținea strîns ener
gia încătușată în cărbu-* 
ne.

a- 
pre- 
nu

an
Insă, 

în 
să

Anul 1977 s-a dovedit 
a fi cel mai rodnic 
al acestui cincinal, 
doi ani mai tirziu, 
1979 greutățile par
înfrîngă eforturile oame
nilor, dar realizările a- 
nului 1980 demonstrează 
cu prisosință că hotărî- 
rea minerului rru poate 
fi învinsă.

."V ••
Minerii conduși 

Francisc Fazakaș, 
Enache, C’ J 
leag, Gheorghe Dineu și 
Ion Bongioiu raportează 
depășirea sarcinilor pla
nificate. la zi, pentru a- 
nul 1980, ca de altfel și 
minerii pregătirilor din 
brigăzile conduse de Ge- 
za Kalman, Bella Peterfi

de
Nicu 

Gheorghe Piș-

Ion Islrate și Gheorghe 
Găman. Cele mai bune 
rezultate în acest cinci
nal le realizează brigada 
condusă de veteranul 
mecanizării complexe de 
la Paroșeni și din întrea
ga Vale a Jiului, minerul- 
tehnician Francisc Faza
kaș, brigadă care obține 
o producție suplimentară 
de peste 96 000 tone de 
cărbune.

Bine pregătiți profesio
nal și disciplinați, mine
rii sectorului II, maiștrii, 
inginerii și electrolăcătu- 
șii, cu sufletul plin de sa
tisfacția firească a împli
nirii muncii neobosite, sînt 
printr-o hotărîre unani
mă. angajați plenar în 
marea întrecere socialis
tă pentru a da țării- cit 
mai mult cărbune.

Dorin GHEȚA

Prin întreaga 
politică 
zatorică 
lec tivul 
dovedit 
lizare de forțe, 
cabilă eficiență in valori
ficarea creatoare a resurse
lor interne de creștere a 
producției de cărbune cocsi
ficabil și onorarea angaja
mentelor asumate în în
trecere. Ne-am propus în 
cîteva articole succesive, 
să prezentăm experiența 
colectivului l.M. Bărbăteni 
privind descoperirea și a- 
plicarea căilor 
raționale in 
producției, în 
rea procesului 
soldate prin sporirea pro
ducției fizice de cărbune 
cocsificabil și creșterea ca
litativă a tuturor indicato-

activitate
și tehnico-organi- 
din acest an, co- 
minei Bărbăteni a 
o exemplară mobi- 

o remar-

celor mai 
organizarea 
perfecționa- 

tehnologic,

rilor economico-productivi. 
Un prim exemplu se refera 
la posibilitățile create la 
I.M. Bărbăteni pentru con
centrarea 
subteran.

Practic, 
reprezenta 
țile economice cu pondere 
redusă în producția de căr
bune cocsificabil a Văii 
Jiului. Js schimb, numărul 
fronturilor de lucru și lun
gimea traseelor folosite 
pentru transportul cărbu
nelui la preparație depășeau 
alte mine cu producție ri
dicată. Repercusiunile a- 
cestei stări de lucruri a-

Mitică NTCOLESCU, 
inginerul șei al 

I.M. Bărbăteni

producției din

mina Bărbăteni 
una din unita-

(Continuare in pag. a 2-a)
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La sfîrșitul acestei luni, 
tînârul colectiv al între
prinderii de confecții din 
Vulcan va împlini primul 
an de activitate. In scur
ta sa existență, no,ua în
treprindere s-a impus în 
economia orașului cu rea
lizări de producție 
continua creștere 
tivă și calitativă, 
începutul acestui 
exemplu, planul 
ției marfa a fost depășit cu 
78 <300 lei, iar în luna a- 
prilie cu 157 000 lei.

Debutul promițător al ac
tivității productive, ascen
siunea continuă a rezulta- 
țelor economice 
treprinderli nu șe 
întâmplării, Forța 
conducătoare și 
zatoare a colectivului —-
organizația de partid —
și-a sporit continuu rîndu
rile, s-a întărit și și-a am
plificat capacitatea de ac
țiune. Constituită în 1979, 
la punerea în funcțiune a 
întreprinderii, cu un 
măr de 20 comuniști, 
ganizația de bază., și 
roul său au urmărit 
biectiv central, 
al

' hizatorice : și educative, în
tărirea numerică și calita
tivă a organizației. Dacă 
în prezent organizația de 
bază din întreprindere nu
mără 94 de comuniști — 
cu o singură excepție, toa
te femei muncitoare — 
această remarcabilă creș
tere se datorește unei per
severente munci de primi
re în partid. Despre mo
dul cum a fost desfășurată 
această muncă plină de răs
pundere, secretara 
nizației de bază, 
Victoria Roșea, ne 
„Colectivul nostru, 
efectiv total de 864 oameni 
ai t 
sînt 
fiice 
cate 
drul 
tuie 
sibilități pentru munca de 
primire în partid. In plus 
majoritatea muncitoarelor 
noastre, în rindul lor mul
te tinete fete, au terminat 
școli profesionale UCECOM,

îiitr-o 
cantita- 

De la 
an. de 
produc-.

ale în- 
datoresc 
politică 
dinami-

nu- 
br- 
bi- 

ca o- 
prioritar 

activității politico-orga-

orga- 
lovarășa 
spunea: 
cu un

muncii, din care. 746, 
; muncitoare soții și 

de mineri — califi- 
confecționere în ca- 

întrepținderii, consti
tui teren cu largi ’po-

Un exemplu
demn

de ur
Asociația de locatari 

din cartierul „Vîscoza 
3",' aflată pe Aleea Cas
tanilor din Lupeni, a 
luat inițiativa de a co
lecta de la locatari hîr- 
ție, fier vechi și alte 
materiale refolosibile. 
Unul dintre inițiatorii a- 
cestei acțiuni este tova
rășul Radu Grasa, 
nistratorul asociației 
locatari..

Este un exemplu 
merită a fi urmat de 
te asociațiile de Id.cațari 
din Valea Jiului. (A. Mi- 

coresp.)

admi-
de

ce 
tdâ-

• UN NOU CĂMIN.
La Vulcan a început re

cepția celui de-al doilea 
cămin de nefamiliști cons
truit de I.C.M.M. Petro
șani pentru C.M.V.J. Noul 
edificiu social face parte 
din complexul de cazare 
cuprinzînd 4 cămine, fie-

__ _ — ___ __

școli medii sau liceul, une
le frecventează . cursurile 
serale ale liceului < 
în prezent. Cunoscînd 
ceste particularități 
tative sub raportul 
gătirii profesionale, orga
nizația de bază și biroul 
său au pus accentul pe 
intensificarea pregătirii po- 
litico-ideologice a tova
rășelor noastre care soli
cită primirea în partid, pe 
educarea comunistă și, îm
plinirea profilului lor mo
ral și etic. In această ac
tivitate au fost implicate 
organizațiile l’.T.C. pre
cum și cele 14 grupe sin
dicale. Rezultatele susți
nutei munci cu omul nu 
au întirziat, după cum se

chiar 
a- 

cali- 
pre-

Viața de partid

varășa Artenia Apetrei, se 
ocupă de tinerele Veroni
ca Gînceanu, Ionica Do
garu și Florica Miereanu, 
iar secretarul adjunct cu 
propaganda, tovarășa Va- 
silica Dragdtă, de tinere
le Marieta Lila, Elisabeta 
Jurj, Iuliana Berei și Geor- 
geta Corfei, îndrumîndu-le 
și ajutîndu-le să-și înde
plinească cu răspundere 
sarcinile de producție și 
obștești, să aibă o compor
tare ireproșabilă la locul 
de mutică, în familie și so
cietate, iar la pregătirea po- 
litico-ideologică să-și în
sușească Programul ideo
logic al partidului, . Statu
tul P.C.R., principiile po
liticii interne și externe ale 
partidului și statului nos
tru. Tinerele muncitoare, 
în primul rînd cele 
perspectivă de a fi 
mite în partid, sînt 
trenate și în acțiuni
cătive, cultural-artistice.

Care sînt în perspectivă 
orientările prioritare ale 
muncii de primire în partid 
desfășurate de organizația 
de bază din tînăr.a între
prindere de la Vulcan ? A- 
ceastă importantă activi
tate politico-organizalorică 
și educativă este 
tată, cu precădere, 
ția I. secție-cheie 
prinderii, pentru a
gura aici membri de partid 
în toate formațiile de lucru.

1. BRĂDEANU

cu
pri- 
an- 

edu-

Din inițiativa comitetu
lui orășenesc de partid, 
în centrul orașului Lu
peni a fost amenajată o 
frumoasă alee a fruntași
lor în producție. Aici a 
fost asfaltată o suprafa
ță de cîteva sute de 
metri pătrați, s-au fixat 
două panouri cu fruntași 
în producție de la între
prinderea minieră Lu
peni și celelalte unități

Propagandă 
vizuală atractivă

(Urmare din pagina 1)

poate vedea. Chiar și în 
această lună biroul orga- 
nizației noastre de partid 
are pregătite dosarele cu 
cererile de primire 
partid a 7 tinere muncitoa
re, care vor fi puse în 
cuția adunării generale 
te cîteva zile".

Din cele relatate de 
cretara organizației 
bază am notat grija deose
bită, insistența cu care sînt 
pregătite și ajutate pentru 
acest moment unic din via'- 
ță —- intrarea în rîndurile 
partidului-- tinerele utc- 
ciste Marieta Lila, Vero
nica Gînceanu, Florica 
Miereanu, Ionica Dogaru, 
Georgeta Conici, ca și Iu- 
liana Berei și Elisabeta 
Jurj, membre ale F.D.U.S. 
Ele sînt 'cuprinse în cercu
rile de nemembri de partid 
și participă la învățămîn-

I’en- 
o în-

tul politico-ideologic, 
tru a avea asigurată 
drumare pas cu pas 
ceăstă perioadă de' 
gălire, de aceste

în

diș- 
pes-

se- 
de

tinere 
răspunde cite un membru 
al biroului organizației ■ de 
baza. Astfel, secretarii] ad
junct cu problemele orga
nizatorice din B.O.B., to

îndrep- 
spre sec- 
a între- 
se ăsi-

economice 
precum și 
cu extrase din Directive

le Congresului al Xll-lea 
al P.C.R. și prevederi a- 
le planului de dezvoltare 
economico-socială a lo
calității. Toate aceste 
forme mobilizatoare de 
propagandă vizuală, a- 
decvate la problematica 
sdciaLecononrică a 
șului, sînt prezentate 
sugestivul generic 
muncim și să trăim 
chip comunist".

Panourile, îngrijit 
erate dc artiști plastici 
amatori de ia mina Lu- 
peni, cadrul plăcut 
care il oferă zona 
parc din centrul orașu
lui, împreună cu cele șa
se bănci din beton tip 
„Drobeta Turnu Severin" 
instalate pe aleea frun
tașilor, formează un an
samblu urbanistic care 
atrage în fiecare zi 
tenția și admirația 
țenilor orașului.

Avram MICA, 
corespondent

ale orașului, 
alte panouri

ora- 
sub 
„Să 

în

lu-

Pe 
dc

a-
cetă-

neană" (2—8 iunie) mani
festările științifice dedicate 
sărbătoririi a 2050 de ăni 
de la'crearea primului stat 
dac unitar și independent, 
Galele filmului românesc, 
găzduite de cinematografe
le din municipiul nostru, 
expozițiile de artă plastică, 
foto, carte, spectacolele u- 
nor colective artistice' cu 
renume din Capitală sau 
din alte județe, întîlnirile 
unor personalități presti
gioase —- personalități ale 
vieții politice, academi
cieni, profesori universi
tari, artiști —, cu oamenii 
muncii din Vale etc. Inte
resează intr-adevăr și nu
mărul manifestărilor și al 
participanților la acțiunile 
cultural-artistice, dar, mu
țind centrul lor de greuta
te la nivelul întreprinderi
lor, instituțiilor și localită
ților, avem în . vedere latu
ra calitativă a. actului cul
tural-artistic, democrati
zarea acestui act presupu
ne nu numai angajarea 
participativă a spectatoru- 
ruluî, ci și realizarea unei 
puternice emulații a crea
ției științifice, tehnice, ar
tistice, stimularea spiritu
lui . creator al oamenilor 
muncii; iată de ce în a- 
ceastă manifestare de an
vergură, ca etapă de bilanț 
și, totodată, de salt calita
tiv, nu vom face loc festi- 
vismului și formalismului. 
Cu alte cuvinte, vrem ca 
scena, locul, de vernisaj 

masa rotundă să de-

vină cu adevărat cel de-al 
doilea „loc de muncă", o- 
cupat de miner, construc
tor, inginer sau tehnician, 
ca făuritor și beneficiar al 
actului de creație tehnico- 
științifică sau . artistică.

— Cine participă la a- 
ceșt „maraton" cultural- 
artistic de anvergură ?

— Va fi o manifestare 
cultural-artistică a tuturor 
vîrstelor, de ia șoimii pa
triei și pionieri pină la 
cei maturi. Vor participa 
toate categoriile socio- 
profesionale din Vale: mi
neri, preparatori, construc
tori, forestieri, 
din sectoarele 
confecții, țărani cu gospo
dărie individuală, 'casnice 
etc., deci bărbați și femei. 
Cu acest prilej, se va sta
bili un dialog fructuos în
tre artiștii amatori din mu
nicipiul nostru și cei din 
județ, cu cîntăreții plaiuri
lor gorjene, cu ceramișții 
din Ilurczu, dialogul va 
continua cu artiștii profe
sioniști de la teatrele din 
Petroșani și București, de 
la alte colective artistice 
din țară. Dorim ca aceas
tă lună de manifestări să 
se constituie într-o acțiune 
cultural-artistică de refe
rință pentru și despre Va
le, dar, în același timp, Să 
contribuie eficient la anga
jarea competitivă cu succes 
a reprezentanților creației 
tehnice, artiștilor și forma
țiilor noastre artistice în 
etapa județeană a actualei 
ediții a Festivalului național 

Cîntarea României".

lucrători 
comercial,

Piața Victoriei din Pe

troșani se efectuează lu
crări de îmbunătățire a 
condițiilor de circulație.

Folo: Ion LICIU

Intr-un ritm susținut, 

acționîndu-se cu utilaje 
de mare randament, in

. *

■
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' (Urinare din pag. 1)

supra 
dente: 
oaie a 
je de

producției erau evi- 
apro.vizioiiarea. gfe-, 
numeroaselor ăbiița- 
capacitate mică, de

sele defecțiuni și stagnări 
datorate lungilor circuite 

ne- 
etc,
< e- 

pri-

lungilor 
clasice de. transport, 
ritmicitate în extracție 
Asehiene'a carențe se 
reau contracarate, în 
mul rînd, prin crearea u- 
nui nou sistem de lucrări 
miniere căre să asigure 
concentrarea producției.

Cea mai importantă rea
lizare in acest sens se poa
te aprecia că a fost cîș.ti- 
garea independenței în 
transport fața de. mina Lu- 
peni, deci asigurarea con
dițiilor tehnico-orgaiiiZa- 
torice necesare pentru ca 
realizările să depindă nu
mai de colectivul nostru. 
Am concentrat pentru în
treținerea 
în medie, 
citori, cu 
am creat 
transport

lucrărilor, zilnic, 
cile 40 de mun- 
ajutorul cărora 

Căi sigure 
pe orizontul

de
700,

de
o

care cu o capacitate. 
332 locuii, precum și 
modernă cantină muncito
rească.

• EXPOZIȚIE. Muzeul 
mineritului găzduiește mi- 
croexpoziția pionierilor de 
la Școala generală nr. >2 
Petroșani avînd ca generic 
„Ideea de independență la 
români". Conform progra
mului, expoziția poate fi 
vizitată zilnic între orele 
10—18.

de-a lungul a 3 km. Prin 
lucrări de revizii și repa
rații pe puțul din incintă 
și în circuitul, acestuia, am . 
facilitat o legătură func
țional ușoară între orizon-

optim. A fost săpat un 
siloz colector în zona din

- stratul 3 al abatajului fron
tal în care lucrează briga
da condusă de Nicolae O- 
prea, a unui suitor tam-

pari stăruitoare în . acest 
sens., Se vizează ca în Se
mestrul II, cînd producția 
minei va crește cu 200 tone 
pe zi, peste '75 la sillă din 
cărbunele extras să ' fie 
concentrat pe fluxul . de 
benzi spre preparație — 
o creștere de peste 15 la 
sută față de etapa actuală. 
Va' fi pus în funcțiune un 
nou abataj de mare capa
citate, în stratul 15. Pen
tru pregătirea unor con
diții optime de exracție 
din noul abataj se execută 
un suitor colector și un 
circuit de culbuțare.

Asemenea modernizări 
pe fluxul de extracție, se 

, efectuează practic pe toate 
caile, de transport, în. timp 

' •’ ■ ■ • . puse
in funcțiune, prin sistemul 
de pregătiri și mecaniza
re a principalelor operații, 
se ’asigură creșterea capa
cității zilnice, corespunză
tor unor prevederi mereu 
sporite la .producția de căr- 

cheiat, el mațerializîndu-se bune cocsificabii, și ef icien- 
și in continuare în preocu-

care au înlocuit „camere
le" din stratul 3, produc 
lunar peste 4000 tone. Pro
ductivitatea medie a mun
cii .Obținută pe abataje a 
sporit substanțial, astfel că,

Concentrarea producției
tul de bază și suprafață, 
mărind capacitatea puțului 
de la circa 100 vagonete 
pe zi Ia 250 vagonete pe 
schimb.

A fost pus în funcțiune 
un nou flux de transport, 
direct spre preparație, prin 
amenajarea galeriei de 
Coastă de Ta orizontul 6.50. 
De-a lungul, celor două fiu- , 
xuri principale s-au exe
cutat capacități de însilo- 
zare temporară a cărbune
lui pentru ca evacuarea să 
se poată efectua în timp

• PLIANTE Șl HARȚI 
TURISTICE. De l'a Filiala 
Petroșani a O.J.T. se pot 
procura pliante care con
țin hărți și informații tu
ristice despre masivul Re
tezat, precum și insigne 
ale filialei O.J.T. din Pe
troșani, Hațeg, Hunedoara, 
Geoagiu-băi și Deva.

• ADUNAREA F1LATE- 
LIȘT1LOR, Duminică, 18 
mai, de Ia ora 10, în sala 
mică a Casei de cultură

pon. pentru brigada condu
să de Ion Pintccan și a 

lucrări 
pentru

unui complex, de 
de înmagazinate 
stratul 15.

S-a putut trece, 
creșterea capacității

astfel, la 
aba-

în decurs de un an, pro
ductivitatea medie pe mină 
a crescut cu peste 25 la 
sută. In plus, prin raționa
lizarea traseelor de trans
port s-a creat posibilitatea 
reducerii cu 12 lă sută

tajelor. De la o capacitate a personalului de servire, ce în noile abataje 
lunară pe abataj cameră de 
1000 tone, ia începutul a- 
nului 1979, realizăm în 
prezent pină la 15 000 tone 
de cărbune pe lună în aba
tajul frontal din stratul J5, 
dotat cu complex de tăie
re, iar abatajele frontale

în condițiile "cînd efeclivele - 
totale au crescut cu peste 
200 muncitori numai în ui- 
timele patru luni.

Programul de concentra
re a producției nu este in-

ței • activității productive.

din Petroșani va avea loc 
adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a cer
cului filatelic „Minerul" 
Petroșani. Sînt invitați să 
participe toți membrii cer
cului filatelic. (T. Svoboda)

• REPARAȚII. Incepînd 
de ieri, a intrat în repara
ții capitale centrala termi
că nr. 5 Carpați. Tot 
Petroșani, de cîteva 
se efectuează astfel 
reparații și la centrala

în 
zile.
de 

ter-

mică nr. 5 din Aeroport, nul trecut,. De la contabilul 
întreprinderii, Nicolae Go- 
moi, am aflat că gratifica- 
țiile acordate celor aproa
pe 4000 de oameni ai mun
cii de la mina Lupeni în
sumează 5 400 000 

' (A. Mica, corespj

Rubrică realizată de
I. BALAN

furnizarea apei calde la 
blocurile de locuințe din 
cartierele deservite de ce
le două centrale termice 
este sistată pe durata lu
crărilor.

• PLATA 
ȚI1LOR.
miniere 
început, 
ficațiilor 
peste plan realizate în a-

GRATIFICA-
La întreprinderile 

din Valea Jiului a 
ieri, plata grati- 

din beneficiile

I
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Aprovizionarea cu produse de sezon
trebuie să se facă permanent, fără rabat de la exigente

Marți, 13 mai, am întreprins un raid-anchetă prin 
unitățile comerciale de desfacere a legumelor și fruc
telor din orașele Vulcan, Lupeni, Uricani. Tema : „A- 
provizionarea cu produse de sezon și respectarea co
menzilor’. Vă prezentăm constatările noastre.

COMENZILE NEONORATE 
NU REZOLVA PROBLEMA

La magazinul nr. 23 Uri
cani, vînzător Marin Păun, 
unitate situată în centrul 
orașului ne-a atras atenția 
un lucru, aparent mărunt, 
dar care’ considerăm că tre
buie menționat, fiind totuși 
deosebit de important. Uni
tatea dispunea și vindea 
cumpărătorilor garoafe. Ni
mic rău în asta. Rău este 
că pe lingă garoafe, în

ur- 
bu-

Intrăm în unitatea nr. 46 
C.P.V.I.L.F. Vulcan, unitate 
cu un mare vad comercial. 
Ordine și curățenie. La în
trebările cumpărătorilor 
vînzătorii Ion Nițulete și 
Aurel Preda răspund poli
ticos: „Nu avem produse 
de sezon. Comenzi am fă
cut destule, dar..."

Din verificările făcute am 
constatat faptul că în pri
ma decadă a lunii în curs 
unitatea respectivă a fost 
aprovizionată după cum 
mează: 7 mai — 4 800
căți salată verde și 90 kg 
ceapă verde 9 mai —- 636 
kg ceapă verde și 423 kg 
salată; 10 mai — 340 kg 
roșii, cantități mult sub ni
velul solicitărilor. Aceeași 
situație o întîlnim și Ia u- 
nitatea nr. 10 Vulcan, Res
ponsabilul magazinului, 
Victor Călirioiu, ne spunea : 
„Comenzile prin care soli
cităm produse de sezon nu 
ni se onorează nici la timp, 
nici în cantitățile cerute. 
In perioada care a trecut 
de la începutul lunii nu am 
primit nici uri kilogram de 
roșii. Am cerut conducerii, 
deși nu e datoria noastră, 
să merg după marfă, dar, 
nici problema aceasta nu 
s-a rezolvat".

loc

1■d II

de roșii, .castraveți, ardei, 
gogoșari și alte verdețuri, 
gestionarul amintit oferea 
cumpărătorilor doar pufu- 
leți, suc, murături, conser
ve și ...cam atît. Consul- 
tînd borderoul de comenzi 
și avizele de primire a 
mărfii, am aflat aceeași ca
uză : lipsa spiritului gospo
dăresc a celor care sînt 
plătiți să facă aproviziona
rea unităților respective. Cu 
nimic mai bună situația la 
unitatea nr. 42 Uricani, vîn- 
zător Nicolae . Burtescu. E- 
xemplele ar putea continua

• însă considerăm că cele 
relatate sînt destul de e- 
locvente pentru a eviden
ția rabatul care se face în 
privința" aprovizionării cu 
produse de sezon.

APROVIZIONARE
PREFERENȚIALA, DE CE ?

Așezat în noul cartier al 
Lupeniului, magazinul nr. 
25, legume-fructe, respon
sabil Elena Radu, este . bine 
aprovizionat. Consultăm do
sarul cu avizele de ' primire 
a mărfii. Spre surprinderea 
noastră constatăm că aici 
zilnic s-au primit cantități 
însemnate de produse sezo
niere : roșii, castraveți, ar
dei iute, spanac, ceapă ver
de, verdeață, frunze de 
varză nouă și garoafe. Re
alizările la zi ale magazi
nului — plus 18 000 lei. A 
mai fost vizitată unitatea 
nr. 49 din piața orașului 
(vînzător, Ioana 
unde întîlnim o 
milără.

La depozitul 
Lupeni ne interesăm 
fondul de marfă care 
repartizat pe localități 
prima parte a

Faptă 
pionierească
Recent, un grup de che

flii din orașul Vulcan a de
vastat o cutie poștală, îm
prăștiind pe stradă cores
pondența așteptată de desti
natari. Văzînd plicurile îm
prăștiate, pionierul Șerban 
Dula de la Școala genera
lă nr. 1 le-a adunat și pre
dat la Oficiul poștal. In 
opoziție cu actul huliganic 
al grupului de cheflii, fapta 
pionierului Dula merită să 
fie relevată pentru a servi 
drept exemplu.

Anton POPESCU,
Maria NICHIFOR, 

Vulcan

Taxatoarele să nu vină 
în ultimul moment

Stația de autobuze din 
Piața Victoriei este Una 
dintre cele mai aglomera
te din întrea j î Vale a Jiu
lui. De aici pleacă autobu
zele spre Uricani, Aninoa- 
:sa, Jieț și alte trasee. Prin
tre călători se află, cum e 
și firesc, oameni vîrstnici, 
femei i cu copii, chiar bol
navi. Spațiul nu permite, e 
drept, amplasarea unor 
bănci, dar există o altă so
luție. Autobuzele de Uri
cani, Aninoasa, Cimpa și 
Jieț stau uneori 10-20 minu
te în stația respectivă. In 
acest timp șoferii și taxa-

toarele coboară, intră la 
dispecerat sau își rezolvă 
alte probleme și revin doar 
cu 3-4 minute înainte de 
plecarea autobuzelor. Pentru 
a se evita aglomerația din 
stație și a crea călătorilor 
posibilitatea de a sta co
mod pe scaune propun ca 
taxatoarele să vină din timp 
să elibereze bilete. S-ar e- 
vita în acest fel și înghe
suiala ce duce la deterio
rarea ușilor.

Ioan JITEA, 
Petroșani

Popescu), 
situație si-

De ce peste rînd ?

Fotocritică

Cornel BUZESCU

Doua imagini de care peisajul Văii noastre nu are 
nevoie. Sus, containere uzate, abandonate în apa So- 
hodolului, de secția Vulcan a E.G.C.L. Lupeni. Jos, 
ceea ce a mai rămas dintr-un buldozer aflat în preaj
ma șantierului noului pod în construcție peste Jiu, Ia 
Livezeni. In inventarul cui se află ? Este vorba, deci, 
de două imagini care nu dovedesc spirit gospodăresc. 
„Adresanții" să degajeze locurile respective de fier 
vechi și neglijență !

Text și foto :, Gheorghe OLTEANU

C.P.V.I.L.F. 
de 
s-a 

în 
lunii mai. 

Din cantitățile livrate în zi
lele de 5, 7 și 8 mai (luate 
la întîmplare) se poate de
duce ușor că aici, spre de
osebire de . alte localități, 
s-au introdus cele mai mari 
cantități de produse sezo
niere. Și. cînd t* gîndești 
că și Vulcanul are același 
număr de locuitori ca Lu- ' 
peniul, sau poate ceva mai ‘ 
mare, iar la Uricani nu exis- ; 
tă piață, atunci îți pui fi
reasca întrebare : de ce a- 
provizionarea se face lo- 

-tuși preferențial?
Bineînțeles în raidul nos

tru am aruncat o privire pe 
sortimentele de produse 
care le desfăceau unitățile 
C.P.V.I.L.F, din Petroșani și 
Petrila. Se desfăcea o gamă 
variată de produse care nu 
se găseau la Vulcan, Uri
cani sau Aninoasa. Așa 
slînd lucrurile, considerăm 
că este necesar să amintim 
conducerii C.P.V.I.L.F. că 
trebuie să se ocupe mai 
mult și mai eficient de a- 
provizionarea tuturor uni
tăților din Valea Jiului cu 
produse sezoniere.

La unitatea cafea-dulciuri 
din Petroșani, Piața Victo
riei, zilnic pot fi văzute 
repetate . cazuri de servire 
peste rînd, preferențială. Au
tori ai. acestei practici sînt 
unii consumatori de cafea 
„descurcăreți" și vînzătoa- 
rea Ileana Rădoi. Vezi bine 
cum oameni cu bun simț, 
mulți în vîrstă, care aș
teaptă să le vină rîndul 
pentru a fi serviți, sînt 
lăsați să... aștepte, în timp 
ce vînzătoarea servește pes
te rînd toate cunoștințele, 
toate lucrătoarele din uni
tățile comerciale învecina
te-, șoferi și taxatoare de

pe autobuzele A.U.T.L. 
Cînd i se spune că nu pro
cedează corect, apelează la 
replici care jignesc consu
matorii. In plus, tot ca ur
mare a unei practici 
ginale, cafeaua 
noștințelor este 
țită cu cite 1-2 
de cafea ness, în timp ce 
ceilalți consumatori nu be
neficiază de acest privile
giu. Pină cînd vor dăinui 
aceste practici, în locul u- 
nei

Răspundem 
cititorilor

Maleia

ori- 
servită cu- 
îmbunătă- 

lingurițe

serviri corecte ?

Ion DAIANU, 
Petroșani

rampă de gunoi ?
Periodic albia pirîului Maleia, în 

podul din strada I.B. Deleariu și pină
porțiunea de Ia 
în strada Morii, 

se umple cu tot felul de reziduuri depuse de cetățenii 
din străzile 7. Noiembrie,-; 23 August, Decebal și altele 
din apropiere. Acești cetățeni pot fi identificați după 
grămezile de cenușă și alte reziduuri depuse în albia 
apei în dreptul porților și caselor lor. In albia pîrîului 
pot fi văzute în prezent rumeguș, crengi, anvelope, 
sobe tip „U.R.U.M.P.", alte confecții metalice, obiecte 
uzate din material plastic, cenușă. In plus, o parte din 
parapetul de, pe mal e.căzut tot în apă. Albia Maleii 
nu s-a năpădit singură cu aceste reziduuri. Ele sînt 
depuse de cetățeni de pe străzile menționate. De aceea 
ar fi corect și necesar ca organele competente să-i 
mobilizeze pe aceștia la o acțiune de curățire a albiei, 
ori să efectueze curățirea, iar costul ei. să fie suportat 
de-locuitorii din zona respectivă și de administrația 
pieții. Această măsură poate asigura păstrarea ordinii 

și a normelor elementare de igienă publică, inclusiv în 
zona albiei Maleii. (T.V.)

CONTRAR NORMAȚI- r* F 
VELOR? 14 mai. Unitatea < 
nr. 26 „autoservire" Petrila 
trebuia să fie aproviziona
tă, potrivit comenzii și a 
graficului, cu mezeluri. 
Spunem trebuia, pentru ca 
distribuitorul Constantin 
Angheloiu, de la I.R.l.C. 
Petroșani, după ce a ofe
rit 4 sorturi de cîrnați, 
nu a binevoit să livreze 
magazinului amintit can
titatea de salam prevăzu
tă în grafic. Asta, fără să 
mai amintim faptul că 
marfa livrată era condiți
onală de alte produse ca
re, de ce să n-o spunem, 
nu corespundeau calitativ. 
De ce o asemenea atitu
dine, știut fiind că există' 
acte normative care inter
zic condiționarea mărfii? Ce 
are de spus conducerea 
I.R.l.C. ?

APROVIZIONARE LA 
INT1MPLARE ? In anul tre
cut, chioșcul alimentar 
instalat la intrarea în in
cinta depozitului „Varnița" 
din Petroșani oferea cum
părătorilor smîntînă, iaurt 
brînzeturi, diferite pro
duse de panificație și pa
tiserie. De un timp în
coace, aprovizionarea a- 
cestui chioșc lasă mult 
de dorit. In rafturi pot 
fi văzute doar cîteva cutii 
cu conserve și compoturi.

SEMNE E>E ÎNTREBARE
Produsele .de panificație, 
lipsesc adeseori, iar cînd 
sosesc, sosesc mult , după 
ora 9,30 cînd s-a terminat 
pauza de masă. De trei 
luni, la' chioșc nu mai 
Sînt; de găsit nici dulciuri 
ca biscuiți, rahat, turtă 
dulce și nici aite produse 
mult solicitate de cum
părători. Nemulțumiți pe 
bună dreptate de aceas
tă .situație, oamenii mun
cii de la depozitul:. Varni
ța, de la secția de bobi
nai a I.R.I.U.M.P. solicită 
să fie îmbunătățită apro
vizionarea acestui chioșc. 
l.C.S.A. și A.P. Petroșani 
este în măsură să răs
pundă acestei solicitări.

CE SE AȘ LEAPT A ?
Au trecut mai bine de 
trei .ani de cînd prin co- 
peitinele scărilor 2 și 3 
de la blocuj 22 de pe stra- . 
da Independenței din Pe
troșani apa ploilor trece 
ca prin sită. Din lungul 
șir de sesizări ale cetățe
nilor la asociația locatari
lor și de aici la „B.G.C.L 
în legătură cu apa care se 
infiltrează după fiecare 
ploaie prin casa scărilor, 
degradînd zugrăveala și 
tencuiala, amin!im cele

mai recente. In luna sep
tembrie 1979, tovarășul Ion 
Nicolae de la E.G.C.L. a 
„promis solemn" că rezol
vă problema. Anul trecut, 
nu s-a ținut de cuvînt, iar 
de la începutul lunii a- 
prilie a.c, pină în prezent 
își tot ia la angajamente 
că „vă. rezolva problema" 
Tovarășul Mihail Ionescu, 

. președintele asociației de 
locatari 35, ne-a relatat a- ’ 
cest caz,. întrebindu-se cu 
neliniște : oare ce așteap
tă, șă s6 prăbușească co
pertinele?

SE CERE O REZOLVA
RE. Locatarii blocului
turn nr. 22 de pe strada 
Aviatorilor din cartierul
Aeroport-Petroșani au o 
nemulțumire. Reziduurile 
menajere introduse in tu
bul colector sînt depozita
te într-un fel de beci al 
blocului. Daca ar fi ridi
cate la timp n-ar fi 
un necaz, dar uneori 
de la salubritate uită 
facă cu săptămînile. 
atunci atmosfera, mai 
din cămările locatarilor, 
este poluată de un miros 
neplăcut. O nemulțumire 
au și muncitorii de Ia sa
lubritate. Cînd plouă, in
trarea spre locul de de-

nici 
cei 
s-o
Și 

ales

• IL1E MITRICĂ, Petrila:
Constatăm că nu stăpîniți 
sensul unor noțiuni și cu
vinte din care cauză, scri
sorile trimise sînt incom
plete, neclare. Căutați să vă 
completați cunoștințele, să 
dobîndiți experiența abso
lut necesară și numai după 
aceea scrieți. <

• NISTOR TRAILOVICI,
Petrila: Situația s-a schim
bat între timp, ca urmare a 
acțiunilor gospodărești, or
ganizate de cetățeni și oa
menii de la sectorul 
gospodărie comunală din 
localitate. Deci numărul 
„ghioceilor" nedoriți pe zo
nele verzi, adică a hîrtiilor, 
s-a redus. Mai ’continuă . în
să depunerea de către ce
tățeni a reziduurilor lingă 
containerele goale și neridi- 
carea la timp de către sec
torul de salubrizare a celor 
pline. Cînd sectorul amin
tit își. va îndeplini obligați
ile, iar cetățenii vor depu
ne reziduurile.. numai în 
containere, orașul va fi 
curat! 1 ;

• ION MORARU, Lupani: 
Din discuțiile purtate la fa
ța locului cu cîțiva dintre 
colegii dv. de muncă și cu 
șeful secției, a ieșit în evi
dență faptul că trebuie să 
vă îndepliniți și în cotinua- 
re în mod 'exemplar, sarci
nile de serviciu. Altfel .. .

de

pozitare a reziduurilor se 
transformă intr-o băltoacă 
îneît nu poți să intri ‘ nu
mai cu cizme de cauciuc. 
In asemenea. , condiții, re
ziduurile menajere rămîn 
neridicate. Nu se poate ! 
găsi oare o soluție ca re- I 
ziduurile să intre din tu- i 
bul colector direct într-ifli | 
container, și să se evite > 
într-un fel inundarea be- I 
< iu lui ? 1

ANIVERSARE. S-au im- | 
. plinit șase; ani de . cînd . 
dintr-o . conductă spartă I 
de lingă punctul termic ' 
nr. 6 din Vulcan apa cur- I 
ge fără încetare. Sesiză- I 
rile locatarilor de pe sțra- | 
da Republicii și ai altor 
blocuri din apropiere prin I 
care solicitau să se re- | 
pare conducta au fost i 
„onorate" doar cu promi- I 
siuni. Acum vreo lună se * 
părea că de.la promisiuni I 
se va trece la fapte. Cică I 
pentru excutarea mai „o- I 
perativă" a lucrărilor j 
E.G.C.L. Lupeni va reparti
za un excavator care să 
sape șanțul necesar în
locuirii, Pe o distanță de 
circa 120 metri, a unei con
ducte vechi. Excavatorul 
promis n-a sosit însă nici 
pîhă în ziua de 12 mai a.c. I 
Se așteaptă oare o nouă I 
aniversare ? (D.C.). I
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
s-a înapoiat in Capitală,
venind din

(Urmare din pag. 1)

litic Executiv a] C.C. - al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Virgil Cazaca, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetuîui Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, 
și general-maior Constan
tin Olteanu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat 
de tovarăș a Elena 
Ceaușescu, de tovarășii E- 
mil Bobu, Cornel Burtică, 
Ion Coman, Nicolae Cons-

încheierea lucrărilor Consfătuirii
Comitetului Politie Consultații al statelor participante 

la Tratatul de la Tarșotia
VARȘOVIA 15 Agerpres).
J<ți la amiază, la Palatul 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Po
lone, s-au încheiat 
lucrările Consfătuirii Co
mitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

In Sala coloanelor, unde

Conferința pentru combaterea poluăm 
Mării Mediterane

ATENA 15 (Agerpres). — 
Conferința pentru comba
terea poluării Mării Medi
terane, ale cărei lucrări ati 
început luni, la Atena, e- 
xamitiează un proiect de 
protocol, care urmează să 
fie definitivat pînă sîmbă- 
tă, cînd va fi deschis spre 
semnare țărilor meditera
neene, a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Programu
lui O.N.U. pentru Mediul

Reuniunea de la Madrid poate avea o 
influență pozitivă asupra evoluției 

relațiilor internaționale
HELSINKI 15 (Agerpres). 

— Apropiata reuniune de 
la Madrid a reprezentanți
lor statelor participante . Ia 
Conferința pentru securi
tate și cooperare în Euro
pa poate exercita o in
fluență pozitivă asupra e-

HP. Polonă
tantih, Constantin Dăscă- 
lescu, Janos Fazekas, Lu
dovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, 
■Ion Pățan, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Aneta 
Spornic, Ștefan Voitec, Mi
hai Gere, Suzana Gâdea, 
Ion Ioniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Marin Vasi- 
le, precum Și de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții 
centrale, organizații de ma
să și obștești, generali.

Au fost de față Jerzy 
Kusiak, ambasadorul R.P. 
Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

s-au desfășurat lucrările, ă 
avut loc ceremonia semnă
rii. documentelor finale ale 
consfătuirii și a fost a- 
doptat Comunicatul Cons
fătuirii Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul 
de la Varșovia.

înconjurător, inițiatorul a- 
cestei reuniuni. Proiectul 
de document stabilește 
drept obiectiv general pen
tru țările mediteraneene 
semnatare adoptarea de mă
suri pentru prevenirea, re
ducerea și controlarea poluă
rii zonei Mării Mediterane 
ca urmare a deversărilor de 
reziduuri industriale, agri
cole și menajere.

voluției relațiilor internațio
nale — a declarat, în ora
șul Tampere, ministrul a- 
facerilor externe al Fin
landei, Paavo Vayrynen. 
Finlanda — a subliniat. ef 
— crede în succesul aces
tei reuniuni.

Formarea noului 
guvern egiptean

CAIRO 15 (Agerpres). 
— La Cairo s-a anunțat 
oficial componența noului 
guvern al Egiptului, con
dus de președintele Anwar 
El Sadat. Cabinetul cu
prinde șase vicepremi- 
eri : Ahmed Fuad
Mohieddin, Kamal Hassan 
Alt care deține și portofo
liul Ministerului Afacerilor 
Externe, Fikri Makram E- 
beid, vicepremier pentru 
problemele Adunării. Po
porului, Mohamed Nabawi 
Ismail, vicepremier pentru 
serviciile publice și minis
tru de interne, Ahmed Ez- 
zeddin Hilal, vicepremier 
pentru producție și minis
tru al petrolului, Abdel 
Razzak Abdel Meguid, vi
cepremier pentru economie 
și problemele financiare și 
ministrul planificării, finan
țelor și economiei. Guver
nul mai cuprinde 22 de mi
niștri.

Dejun în onoarea 
participanților

Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, Consiliul ' de 
Sfat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Popu
lare Polone au oferit un 
dejun în onoarea delegați
ilor participante la lucrări
le Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al sta
telor participante la Trata
tul de la Varșovia.

Au participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, ceilalți membri ai 
delegației române și alte 
persoane oficiale.

LA ATENA A AVUT LOC, 
joi, ceremonia de învesti
tură în funcția de președin
te al Republicii Elene a lui 
Constantin Caramanlis, de
semnat în magistratura su
premă în stat de către par
lament, Ia 5 mai. Din 1975 
pînă Ia alegerea sa ca șef 
al statului, Constantin Ca
ramanlis a fost prim-minis-. 
tru al guvernului grec.

MINISTRUL PETROLU
LUI al Arabiei Saudite, șeic 
Ahmed Zaki Yamani, a a- 
nunțat că țara sa a hotă-

(kmonstrații studențești
in Coreea de Sud

SEUL 15 (Agerpres). .De
monstrațiile antiguverna
mentale ale studenților din 
Coreea de Sud au atins, în 
cursul zilei de miercuri, 
cea mai mare amploare din 
ultimii ani.

După cum transmit a- 
gențiile UPI și Reuter, pes
te 50000 de tineri studenți 
din Seul și alte centre u- 
niversitare, care organizea
ză de mai multe săptămîni 
greve și reuniuni de pro
test în incinta institutelor 
de învățămînt respective, 
au ieșit pe străzile orașe
lor, în rînduri strînse, 
scandînd lozinci și difuzînd 
manifeste, în care cer sus
pendarea „Legii marțiale", 
decretate după asasinarea 
în toamna anului trecut, a 
dictatorului Pac Cijan Hi, 
acordarea de drepturi și 
libertăți politice și sociale, 
asigurarea dreptului cetățe
nilor la muncă.

Puternice manifestații an
tiguvernamentale au avut 
Ioc și în orașele Tegu și 
Kwangju, unde peste 
15 000 de studenți s-au a- 
dunat în fața sediilor pro

Declarația Agenției de presă a
R.P.D. Coreene în legătură cu acțiunile 
represive ale autorităților de la Seul

PHENIAN 15 (Agerpres). 
Agenția de presă a R.P.D. 
Coreene — ACTC a fost 
împuternicită să dea publi
cității, la 14 mai, o Decla
rație, în care se arată că, 
în fața luptei de mare am
ploare a studenților și a 
altor pături largi populare 
împotriva regimului de 
dictatură de la Seul, auto
ritățile sud-coreene re
curg la noi acte represive, 
împotriva valului de luptă 
a poporului pentru demo
crație — se spune în De
clarație —- autoritățile de 
la Seul folosesc tancurile 
și armata. După ce amin
tește repetatele inițiative 

scurt
rîl majorarea prețului de 
vînzare a țițeiului de la 
26 la 28 dolari. Hotărîrea 
este aplicabilă retroactiv 
de ia 1 aprilie. In prezent, 
Arabia Saudită produce 9,5 
milioane barili de țiței pe 
zi, adică aproape o treime 
din producția totală a Or
ganizației Țărilor Exporta

vinciale ale autorităților, 
exprimînd aceleași cereri 
ca și colegii lor de Ia Seul. 
Poliția a făcut uz de gre
nade cu gaze lacrimogene 
și a arestat peste 200 de 
manifestanți.

Se așteaptă ca, în cazul 
cînd nu suit satisfăcute ce
rerile studenților, manifes
tațiile să ia o și mai mare 
amploare.

★
SEUL 15 (Agerpres). Ma

nifestațiile studențești din 
Coreea de Sud au fost re
luate, astăzi, cu o intensi
tate și mai mare față de zi
lele trecute. Potrivit rela
tărilor agențiilor internațio
nale de presă, care citează 
martori oculari, peste 
80 000 de demonstranți din 
Seul, Kwangju, Tegu . și 
din alte localități au în
fruntat cordoanele puter
nice ale poliției, cerînd de
mocratizarea - învățămîntu- 
lui, abrogarea „legii mar
țiale", desfășurarea de ale
geri generale libere și*alte 
reforme democratice, înce
tarea imediată a formelor 
de represiune.

ale R.P.D. Coreene avînd 
ca scop crearea condițiilor 
necesare pentru colabora
rea dintre Nordul și Sudul 
țării. pentru reunificarea 
pașnică a Coreei, declara
ția ACTC relevă: Masivele 
acțiuni ale studenților și 
populației din Coreea de 
Sud pentru abolirea legi
lor reacționare, pentru 
realizarea aspirațiilor lor 
democratice și pentru reu- 
nificarea pașnică a patriei 
sînt expresia unui impera
tiv al istoriei, în fața că
ruia pretextele anticomu
niste ale autorităților sud- 
coreene vor rămîne fără e- 
feet.

toare de Petrol (OPEC), ca
re se ridica la 29 milioane 
barili pe zi.

CANCELARUL FEDERAL 
al Austriei, Bruno Kreiski, 
va efectua în intervalul 27 
—29 mai o vizită oficială 
în Grecia, a anunțat un 
purtător de cuvînt al gu
vernului austriac, citat de 
agenția APA. .

IN PRIMELE PATRU 
LUNI ale acestui an, pre
țurile cu amănuntul au 
crescut, în Norvegia, cu 
7,8 Ia sută.

111011(0
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rug și flăcări; 
Republica: Frați de
cruce; Unirea: Un poli
țist incomod.

PETRILA: Nici o do
vadă pentru crimă.

LONEA: Camionul de 
cursă lungă

ANINOASA: Deqețică.
VULCAN — Luceafă

rul: Marea neliniște:
LUPENI ■— Cultural: 

Sosea odată un călăreț; 
Muncitoresc: Eboli, seri
ile i-n.

URICANI: Colosul din 
Rodos, seriile I-1L

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan emisiu

ne pentru condu
cătorii auto.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 La zi în agricultu

ră.
19.35 Lie, ciocîrlie — 

muzică populară.
19.50 Reflector.
20,10 Film artistic:. JJa 

bărbat fatal" — 
premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor americane.

21,40 Cuvinte potrivite. 
Versuri de Tudor 
Arghezi.

22,05 Telejurnal.

Mica publicitate
VIND Renault 10. Strada 

Independenței bloc 17 ap. 
6 Petroșani. (408)

VIND Dacia 1300. Tele
fon 109 Iscroni, după ora 
18. (409) ’

. PIERDUT cal gălbui în
spicat cu alb, înfierat în 
pulpa dreaptă .cu litera „C“, 
urechea dreaptă crestată. 
Danciu Costică, comupa 
Pui sat Ohaba Ponor • nr. 
49. Găsitorului recompen
să. (407)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Ana, eliberată de 
Spitalul municipal Petro
șani. Se declară nulă. (406)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rațiiț 
Maria, eliberată de I.G.C.B, 
Petroșani. Se declară nulă. 
(410)

Duminică, 18 mai

8.30 Tot înainte.
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru co

pii : Intimpiări din 
țara Curcubeului. E- 
pisodul 9.

9,40 lnfiorit-a doru’ meu.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
16.20 Telesport.
17.20 Film serial. Război; 

și pace.
Episodul 4.

18,35 Micul ecran, pentru 
cei mici. O lume mi
nunată (VI).

19,00 Telejurnal.
19.20 Antena „Cînlării 

României".
20.30 Film artistic — Ani

malul — Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor franceze.

22,00 Telejurnal. Sport. 
Rezumatul meciului 
de fotbal Cehoslova
cia — România.

Luni, 19 mai
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Dosarul energiei.
19,40 Cadran mondial.
20,00 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.10 Muzică românească.
21.10 Roman foileton. Bas

tardul — Producție a 
studiourilor america
ne.

22,05 Telejurnal.

Marți, 20 mai

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial —- Dallas’ 

— Compania petro
lieră Ewing. Relua
rea episodului 36.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16.25 Curs de limba en

gleză.
16,45 Tenis — Dublu mixt: 

Mariana SimibneScu, 
Bjom Borg — Chris 
Evert, John Lloyd. 
Transmisiune de Ia 
Londra.

17 4J Muzică ușoară.

18,00 întrebări și răspun
suri.

18.25 Almanah pionieresc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Dosarul resurselor 

refolosibile.
19,40 Ancheta TV. 

Lupta cu inerția.
20,05 Intîlnîre muzicală cu 

opera Română din

W.WAW.-^WAVW.\W.WW.W.VAV.‘<W.V,

PROGRAMUL Țy
ZA'.V.YWMVAVAVXVAV.ȘWiVAW.'MV.V/A'

Cluj -Napoca.
20,35 Teatru TV. Făclie 

în miez de noapte 
de Barrie Stavis.

22,10 Telejurnal.

Miercuri, 21 mai
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală..
16,25 Curs de limbă ger

mană. '
16,45 Forum cetățenesc.
17,05 Tragerea pronoex- 

pres.

17.15 Fotbal: Olimpia Sa- 
tu Mare — Univer
sitatea Cluj-Napoca. 
Transmisiune directă 
de la Satu Mare.

19,00 Telejurnal.
19,25 Noi, femeile 1
20,00 La ordinea zilei în 

economie.
20.15 Telecfnemaleca. Ci

clul „Mari actori".

Mingea de foc. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

22,05 Telejurnal.

Joi, 22 mai
10,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton. La 

răscruce de viaturi. 
Reluarea ultimului e- 
pisod.

11,50 Telex.
16,00 Telex.

16,05 Școala la școala noii 
calități.

16.25 Curs de limbă rusă.
16.45 Reportaj pe glob.
17,05 Pagini din creația 

corală românească.
17.25 Viața culturală.
18.35 Desene animate.

Sindbad marinarul.
19,00 Telejurnal. •
19,25’La ordinea zilei în 

economie.
19,40 Ora tineretului.
20.25 Arghezi — poet al 

omului.
21,15 Memoria documente

lor. ■
Piroboridava.

21.35 Telerecital. 
22,05 Telejurnal.

Vineri, 23 mai
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune in limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Prim plan,
19.45 Cîntec mîndru ro

mânesc.

20,10 Reflector.
20,30 Film artistic. Melo

diile Broadwayului. 
Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

22,05 Telejurnal.
Simbătă, 24 mai

9,30 Curs de limbă fran-< 
ceză.

9,50 Telecinemateca (re
luare).

11,40 Limba noastră.
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural-aiț- 

tistic-sportiv.
18,35 Săptamîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea (XXXI).
19.45 Teleenciclopedia.
20.30 Romanțe și cîntece 

de voie bună.
20,55 Film serial : Dallas

— compania petrolie
ră Ewing. Episodul 
37.

21.45 Meridianele cîntq-s 
cului și dansului.

22.30 Telejurnal.
Sport.
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