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în numai trei ani, brigada condusă 
de maistrul electromecanic
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CONSTANTIN LUPULESCU a obtinut *7
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Inițiativa minei Lupeni de 
'a încredința unei brigăzi 
exploatarea unui complex 
mecanizat sub conducerea 

, directă, nemijlocită a unui 
maistru electromecanic, mă
sură luată cu mai puțin de 
3 ani îp urmă, s-a dovedit 
eficientă. Producția extrasă 
peste prevederi de minerii 
brigăzii de la înființare și 
pină înainte de încheierea 
a 5 luni din acest an a atins 
50 090 tone de cărbune coc
sificabil. ..

Exigent cu propria-i acti
vitate, în primul rînd, dar 
și cu a colaboratorilor cei 
mai apropiați și de fapt e- 
xigent față de activitatea 
fiecărui membru al brigăzii, 
Constantin Lupulescu a in
trodus în formație o disci
plină și ordine ce pot 
sluji drept exemplu oricărei

Realizările brigăzii de-a lungul celor trei ani de activitate

• 1 9 7 8: Producția fizică de cărbune extras a 
fost superioară sarcinilor de plan cu 6482 tone • 1 9 7 9: 
producția suplimentară extrasă 
tone de cărbune cocsificabil • 
extrase suplimentar peste 8 000 
ficabil • în medie pe trei 
vitatea muncii planificată a 
kg/post.

ani 
fost

se apropie de 40 000 
1080, LA ZI: au lost 
tone de cărbune cocsi- 
de activitate producti- 
depășită cu peste 2 000

brigăzi miniere din Valea 
Jiului. Minerii șefi de schimb
Aurel Manda, Costache 
Ivan, Marin Tudose 
Gheorghe Cornaciu nu pre
getă să împărtășească din 
experiența cumulată de-a 
lungul anilor celor dornici 
să-și însușească tainele me
canizării complexe, creînd în

jurul lor veritabile pepini
ere de cadre și, după caz, 
cursuri la un înalt nivel de 

șic.perfecționare profesională la 
locul de muncă.

îndrăgostiți de tehnica 
nouă, minerii conduși de 
Constantin Lupulescu au 
„înfiat" parcă utilajul care 
le-a adus succesele și i-a

situat pe loc de frunte 
mineritul Văii Jiului și 
țării, și au Jiotărît să-i pre
lungească viața activă.

Din pasiunea pentru nou 
s-a născut inițialiva care a 
izvorît din mijlocul acestei 
brigăzi de mineri-tehnicieni: 
„Să prelungim cu încă un 
ciclu durata de funcționare 
a complexului mecanizat".

O dovadă certă a valorii 
practice deosebite pe care 
o are această inițiativă mi
nerească este și faptul că 
a fast pre’uată de tot mai 
multe brigăzi și formații de 
muncă, de minerii care au 

în dotare Ia fronturile de 
lucru complexe mecanizate.

Dorin GHEȚA
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Echipa de zidari condusă de Ion Postolache, finisează 
interiorul apartamentelor nivelului I al blocului 47 
din Petroșani. Foto: I. LEONARD

Oamenii muncii de 
I.T.A. Petroșani au econo
misit, la zi, în acest an 
pește 66 tone motorină, 10 
tone benzină, 9 tone căr
bune și 9160 kWh energie 
electrică. Merită a fi con
semnat faptul că în a- 
ceastă perioadă vrednicul 
colectiv de aici a realizat

carburanți
. ■> ■■

sarciîiile de

animale din 
nostru s-au

CONTRIBUȚII LA FONDUL CENTRALIZAT 
AL STATULUI

Avînd încheiate contrac
te cu statul, mulți cres
cători de 
municipiul
grăbit să și le onoreze 
încă din prima parte a 
anului. Zilele trecute, Du- Alături, 
mitru Gălățan de pe Ma- 
leia —- Petroșani a pre
dat în contul contractului 
4 taurine însumînd 2000 

carne, cantitate ce de- 
pășoște de trei ori sarci
na contractuală ce-i reve
nea. Și vecinul său, An
drei Jitea a predat 
de curînd 3 taurine în
sumînd 1 400 kg. carne. 

La fel ca și Gălățan, A. Ji
tea mai 
cu statul 
produse 
lapte, lină 
tașilor în

tractelor încheiate - cu 
statul ar fi incompletă 
dacă nu am aminti pe A- 
lexandru Ciurea din Sur- 
duc, că și pe Savu Șo- 
tîngă, toi de pe Maleia. 

de ei, an de 
an contribuie Iâ fondul 
centralizat al statului cu 
animale contractate și în
semnate cantități de pro
duse animaliere Miron Be- 
lei din strada Coasta 
Petroșani, Ion Ciurea Dra- 
gotă din Livezenî, Petru 
Brîndău din Dîlja Mică 
și alții. Așa se explică 
faptul că planul pe acest 
an la contractări, este a- 
proape în întrbgime înde
plinit pe ansamblul locali
tăților rurale aparținătoare

are contractate 
porcine, ovine, 
animaliere ca 
etc. Lista fruti- 
onorarea con- orașului Petroșani. {I.B.J

Zilnic, realizări 
peste prevederi

• Minerii din brigada" condusă de Petru Corobea 
obțin în primele zile ale „Decadei record în produc
ție" cele mai bune realizări din sectorul III al I.M. 
Lonea. Exploatând la parametri superiori noul complex 
mecanizat de fabricație românească ""din dotare/ ei ra
portează, de Ta începutul lunii, un plus de 350 tone de 
cărbune. Ieri, schimbul I al brigăzii, condus de Vasile 
Tălpălaru, a realizat o avansare record, reușind să 
taie cu combina o fâșie și jumătate a frbntului de

.-cărbune.
• După ce, timp de o săplămînă, au participat 

la raționalizarea fluxului de extracție din blocul V al 
l.M. Dîlja — respectiv trecerea de la transport cu va- 
gonete la flux continuu pe transportoare metalice -- 
mai multe brigăzi din sectorul investiții al minei au 
trecut la execuția unor lucrări de pregătire a stratului 
5. Zilnic, avansările objinute de brigăzi sînt superi
oare prevederilor. Se creează, astfel, premisele punerii 
în exploatare, înainte de termen, a trei abataje din 
sectorul 3, planificate pentru luna iunie, însumînd o ca
pacitate de peste 300 tone/zi.

La Vulcan
Pentru recuperarea restanțelor trebuie 

mobilizate toate resursele acum,

Șeful de schimb Gheor- 
ghe Ispir șD ortacii 
schimbului său, din bri
gada condusă de Gheor- 
ghe Scorpie de la secto
rul III al minei Uricani.

In 
fost 
larq 
rile 
în folosință în 
Din totalul de 

parlamente au . 
fost predate 
40 în trimes
trul I, iar pî- 
nă la sfîrși- 
tul semestru
lui vor mai fi 
date în folo- 
losință încă 30 de aparta
mente. Se prevede deci, 
pe acum, o rămînere 
urmă care va însuma 
sfîrșitul trimestrului II 
de apartamente. Pentru 
cuperareă acestei rămîneri 
în urmă, atît construc
torul, .cit și beneficiarul au 
luat, unele măsuri. Forța

orașul Vulcan 
atacate pe un 
de lucru 
prevăzute

au 
front 

toate biocu- 
să fie date 
anul 1980. 
296 de a-

timpul e prielnic
de munică detașată de ia 
Hațeg și Deva de lâ T.C.H. 
a fost repartizată la două 
din blocurile aflate în cons
trucție. Consiliul popular 
orășenesc a întocmit un

♦ -

de 
în
la

78
re-

grafic prin care se 
lonează pe zile, întreprinde
rile din oraș care sprijină 
eforturile constructorilor.
Sînt create astfel condiții 
pentru intensificarea rit
mului de lucru șl devan- 

■ sarea stadiilor fizice de e-
xocuție. Pentru a afla în 
ce măsură sînt fructificate 
acum, cînd timpul permi-

te, aceste condiții, am am
plasat postul fix de repor
ter pe șantier, miercuri, 21 
mai a.c. încă din prima 
oră de lucru, constructorii 
au fost prezeiiți la puncte- 

le de lucru.
* La blocul 17 

întîlnim for
mația condusă 
de sinq. Mir
cea Ioanăș, ca
re de două 
atacat lucrări-șăptămîni a

le la fundația blocului 17, 
prevăzut cu 32 apartamen
te și spații comerciale Ia 
parter. Peste noapte, în 
săpături s-a infiltrat apa.

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

și depășit 
plan.

Indicatorul economic de 
bază _— producția netă —• 

. a fos't realizat în propor
ție de 108,7 la sută, 
indicatorul venituri 
și tone kilometrice 
venționale a fost depășit 
cu 14, respectiv, 13 la sută.

La I. R. I. U. M. Petroșani

Asimilarea de piese
și subansamble pentru

utilajele miniere

iar 
brute 
con-

ținerile mecanizate, a cricu
lui hidraulic de 
de; înaintare în 
corduri pentru 
xibile. Pîna la 
lui vom mai asimila . 
în valoare de peste 1 200 000 
lei valută. Cit privește <s-

Pornind de la importanța 
pe care o prezintă — asi
milarea — pentru mecaniza
rea lucrărilor din subteran, 
comisia tehnică a ingineri
lor și tehnicienilor, du spri
jinul comitetului de partid 
și al conducerii unității, a 
elaborat un program' pri- pectul de cea mai mare ac- 
vind asimilarea unei game 
variate de .piese și suban
samble. In 
ne-am îndreptat 
asimilarea unor repere 
o complexitate

la combina 
steril, ra- 

furtune fle- 
finele anu- 

piese

acest sens 
ațenția spre 

de
, _ mai mare

cum au fost lanțul de la 
combina de înaintare în ste
ril, asimilat în prezent, îm- 
pingătoare pentru combină 
și pentru transportoarele de 
la complexele ; mecanizate. 
Semnificativ, de • menționat 
că valoarea pieselor asimi
late în primul 
a.c. 
lei.

In trimestrul li 
nuăm.-pe scară largă, reali- . 
zarea amplului program de 
asimilare preconizat pentru 

‘acest an. In prezent sînt . 
in curs de asimilare ventile 
și supape pentru diferite 
circuite hidraulice de la sus-

este de peste
trimestru

1 000 000

conți-

tualitate a problemei —• 
calitatea — colectivul nos
tru a pus la punct nu nu
mai procesul tehnologic,. ci 
și dispozitivele necesare 
confecționării acestor piese.

Acestea nu sînt decât cî- 
te-va din realizările obținu
te de oamenii muncii de 
aici, preocupările noastre 
fiind mult mai multiple. A- 
vînd in vedere specificul ac
tivității unității, putem spu
ne că noi asimilăm piese 
în funcție și - de urgențele 
cerute de întreprinderile 
miniere. Dintre cei care 
și-au adus o contribuție me-

loan CREȚU,
inginer șef — I.R.l.U.M.

Petroșani

Foto : (Continuare in pag. a 2-alIon LICIU
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Viata de partid Aslmilarea de piese 
si subansamble »

(Urmare din pagina I)

Pe primele patru luni ale 
acestui an la nivelul ora
șului Vulcan au fost pri- 
iniji iu (xirtid peste 80 de 
oameni ai muncii, aproxi
mativ jumătate din aceștia 
fiind din riadul femeilor și 
«ir. a 25 la sula provenind 
din rîndu! utc< iștilor. Așa 
< um s-a desprins din ana- 
lizi le organului nostru oră
șenesc de partid, rezultă că 
avem o activitate bună, de- 
terminîndu-ne, însă, să he 
sporim, și mai mult efortu
rile pentru a o îmbună
tăți și în continuare. Cum 
procedăm ? Care' sirii meto
dele noastre _____  _____
de iiiuncă în 
acest domeniu
de 
te ?

Iată
vreau 
diirJe 
primul rînd, de la. întocmi
rea riguroasă a perspecti
vei de primire in partid ca- 

. re nu constituie pentru or
ganul nostru o simplă hir- 
tie. < i un mijloc de acți
une. De exemplu pentru 
acest an, iu „perspectiva" . 
noas ră sînt cuprinși 482 de 
oameni ai muncii, nominal, 
pe organizații de partid. A- 
cești oameni sînt cunoscuți 
la nivelul organizațiilor do 
bază fae parte în marea 
lor majoritate din cercurile 
de nemsmbri de partid, li 
■se dau unele .-sarcini, se 
urmărește modul în care se 
preocupă de realizarea lor. 
Aș vrea să evidențiez la 
acest capitol pro ocuparea 
deosebită: pe care o mani- 

, festă organizațiile de partid 
de la sșctorul V și atelie
rul electric l.M. Vulcan, 
sectorul general l.M Paro
șeni, secția electrică U.E. 
Paroșeni, organizația nr. 1 
Preparația Coroești și altele.'’ ia

O preo< tipare deosebită e- 
xistă la S.S.1I. Vulcan un
de țoale organizațiile de 
partid au primit, în rindu- 
rile lor, numeroși oameni ai 
mumii, precum și la Între
prinderea de confecții, co
lei tiv destul de 
care în acest an 
rîndurile cu încă 
niști.

Sigur. noi ne 
activitatea desfășurată

tînăr, dar 
și-a lărgit

17 comu-

raportăm 
la 

exigențele actualei ' etape 
pe care am ajcătuit-o la în
ceputul anului, avînd în ve
dere cerințele din domeniul 
activității economico-sociale.

întrebările la care 
să răspund in rîn- 
de i fațâ. Plecăm, în-

Dinamica înregistrată reflec
tă preocupările comuniștilor 
pentru ă-și întări forțele, 
contribuind prin aceasta la 
sporirea rolului conducător 
al organizațiilor de partid 
în toate domeniile de acti
vitate. De exemplu, la cele ■; 
două întreprinderi miniere, 
Paroșeni și Vulcan, la pre- 
parația Coroești și în alte 
organizații de partid posi
bilitățile sînt mult mai mari, 
fiind necesară o mai inten
să activitate. Dacă privim 
dinamica primirii în partid, 
observăm o anumită neril- 
micităte, in sensul că. în 
unele organizații — acolo 
unde există preocupare -— 
,sînt primiți în partid 
număr mare de oameni ai 
muncii, iar 
nizații — unde nu se acordă 
atenție, 
livități 
primiți 
Aceste 
nalizate . 
miletului 
partid stabilindu-se măsuri 
precise menite să conducă 

îmbunătățirea acestei

un

în alte orga-

lice.
Activitatea de pregătire 

ji oamenilor muncii conti
nuă și după ce aceștia au 
primit carnetul roșu. Noii 
primiți în partid sini aju
tați de către comuniștii cu 
experiență, care dau dovadă 
de responsabilitate în pro
cesul, de producție, sînt e- 
xeriiplu în familie și socie
tate. Acțiunile întreprinse 
în acest sens de organiza
țiile de partid de Ia S.S.H., 
l.M. Vulcan, întreprinderea 
de confecții și în celelalte 
organizații din orașul nos- 

Itru. dovedesc 
preocupări in 
acest sens. Șl 
în continuare 
acordăm în
treaga atenție 

lărgirii rîndurilor comuniști
lor, ridicării nivelului cali
tativ al activității, pentru 
ca la fiecare loc de mun
că, în punctele cheie ale 
producției să avem oameni 

; devotați, responsabili, care 
să depună întreaga lor ca
pacitate pentru realizarea 
la un nivel superior a sar
cinilor politice, economice 
și sociale ce ne revin din 
istoricele documente
Congresului al Xll-lea 
partidului.

Vasile
secretar al 

orășenesc

sporită acestei ac- 
— numărul . celor 
este foarte redus, 
aspecte au fost a- 
in secretariatul Co- 

orășenesc de

Notă

„Abilitățile*1 unei vinzătoare 
de presă

de partid din cartierul'A- 
eropprt, și Brutus Bura, ad
ministratorul asociației de 
locatari nr. 1 din același 
cartier. La cîțeva minute 
după ce a fost atenționată 
că trebuie să-și respecte 
locul de iriuhcă și progra- 

- mul, chioșcărița a. ieșit din 
chioșc pentru iS sta la... 
soare. Ne vedem astlel o- 
bligățî să întrebăm condu-

Era într-o miercuri (14 
mai a.c.), ora 12,35. In fața 
singurului chioșc de vîhza- 
re a presei din cartierul 
Aeroport — Petroșani, cel 
din apropierea cineniatogră- 
fului „Unirea", se strînse- 
seră mai mulji cetățeni. 
Fiecare să-și cumpere zia
rul ori sevîsta preferată 
dar nu reușea, pentru că

c

pro- ■ cerea Oficiului municipal
■ lipsea vînzătoareâ,. Unde <

vînzătoarea, unde e ... _________ ,.r_*
. gramul de lucru al chioș- de poștă, și telecomunica-

- ne-am întrebat. 1» de ce o „deranjează" cu
un program de lucru — 
care și așa nu este respec
tat — și nu o lasă să stea 
liniștită la soare ?

Dăm curs sugestiei venite 
de la mai mulți cititori din 
cartierul Aeroport de a se 
face ordine la- < uioșcul de 
\ înzare a oresei din strada 
Aviatorilor, ia < are ne-am 
ieforii, și r[e a se f0]9Sj p0. 
sibihtatea ca z,erele și re
vistele să lie Oierite cum 
părătorilor de către chioșcu
rile de țigări și aile mărun
țișuri răspîndile pc aproa
pe Ionic străzile cartieru
lui (I.V.).

cului ?
Era, undeva, în interior, iar 
în exterior, în dreptul lui, 
cu scopul vădit de a.-l as
cunde ochilor cumpărăto
rilor, era pusă o revistă. 
Am dat puțin revista lâ o 
parte și la lumină a apărut 
cu claritate indisciplina 
chioșc ariței care potrivit 
programului, trebuia să fie 
în chioșc de 35 -de minute. 
Ea se afla, însă, in preajma 
consumatorilor de la resta
urantul „Dacia". Asupra a- 
ces'or .abilitați’ practica
te nu de o zi două de 
Dorica lîță fusesem prevo- 
niți de tovarășii Ion I loca, 
secretarul unei organizații

• LA l.M. VULCAN au 
început lucrările de cons- 

i a unei noi și moder- 
cantine unde se va servi 

i masa qratuită acordată mi- 
I nerilor. Se preconizează ca 
lucrarea să fie terminată 
pină la sfîrșitul acestui an. 

j • CARICATURISTE DIN 
l \ ALEA JIULUI care vor să

I
Itrucție 

ne can

I

participe la Salonul de va
ră al umorului de la Brăila 
sud invitați sa trimită, piuă 
l.r 1 iunie, pe adresa Comi- 
tetu’ui județean Brăila de 
cultură și educație socialis
tă,-cite trei caricaturi de 
temă liberă, cu dimensiuni
le 30x50 sau 50x70 cm.

• EXCURSIE. Tinerii 
la S T R.A. Petroșani au fă
cut o frumoasă și interesan
tă- excursie cu autocarul. 
Printre obiectivele vizitate

de

ale
al

RUSU,
Comitetului 
de partid 

Vulcan

Schimb

experiență
La Școala generală nr. 6 

Petroșani a avut Ioc mier
curi cercul pedagogic . al 
profesorilor de educație fi
zică și sport din municipiul 
Petroșani la care a parti- 
pat majoritatea cadrelor di
dactice din școli generale 

. și licee.
în programul cercului, la 

primul punct cei, prezenți 
au asistat la ore de curs 
cu tematica specifică aces
tui trimestru, reieșind for
mele și metodele ce trebuie 
aplicate în desfășurarea u- 
nor lecții atractive, plăcute 
și educative. Modul de des
fășurare al acestor lecții 
— prezentate de profesoa
rele Elena Belei, Cornelia 
Gherman și Eleonora Mă- 
daraș —- au fost apreciate 
și. completate cu sugestii de 
colegii lor Nicolae Cornoiu, 
Doreș Vladislav, Iuliana 
Pop, Cornelia Maidic și
Xenia David.

In concluziile acestei ac
țiuni metodice, care a 
constituit un util schimb de 
experiență, prof. Iosif Cos
tea, inspector școlar'jude
țean, și prof. Dan Cocor, 
responsabilul cercului,
au făcut precizări privind 
respectarea programului
pentru acest trimestru pre
cum și realizarea integrala 
a activităților sportive de 
masă din acest an . școlar

A. SLĂBII

se numără orașele Drobeta 
Tr. Severin, Oișova, Caran
sebeș și stațiunea balneo
climaterică Băile Herculane. 
(V. Beldie)

• PE Cl ND SPAȚIU PE 
MĂSURA ? Printre măsuri
le de îmbunătățire a condi
țiilor de viață ale oamenilor 
muncii d:> ia l.M. Petrila se 
numără și asigurarea unei 
mai bune aprovizionări a 
bufetului de incintă. Aici se 

oferă permanent, produse

ritorie la această activitate 
amintim pe Mircea Bogdan, 
Petru Pintea, Francisc Ma- 
tyus, Carol Nagy, maiștrii 
Francisc Soo și Mihai Gu- 
dasz, inginerii loan Herman. 
Ernest Racolța, subing. li
nierii: Gergely și mulți alții.

Concomitent, colectivul 
nostru se preocupă și de a- 
dap'.area utilajelor ]a condi
țiile de zăcămînt a'e Văii 
Jiului. De pildă, am adaptat 
la minele Aninoasa Live- 
zeni, Lorica, Petrila, diferite 
tipuri de combine și. ~ de
transportoare, asta fără să 
mai amintesc îmbunătățiri
le aduse la sistemul de 
i i pare al acestora și modi
ficările lateralelor extensibi
le de la complexele de la 
Aninoasa. De asemenea, me
rită a fi amintit faptul . că 
noi executăm pentru unită
țile miniere o gamă variată 
de piese de schimb. Toto
dată ne ocupăm și de 
troducerea șt montarea 
subteran a complexelor me
canizate

Desigur nu ne vom opri : 
aici. Colectivul I.R.I.U.M.P. 
va găsi noi căi. de stimulare 
a introducerii progresului 
tehnic, de sporire a eficien
ței întregii activități și _ de 

.asigurare a unui înalt nivel 
de competitivitate. Acțio- 
nînd în acest fel, oamenii 
muncii de la I.R.I.U.M.P.- 
răspund imperativului, po
trivit căruia creativitatea ca 
factor principal în dezvol
tarea mineritului trebuie 
-amplu și complex integrată 
in procesul de extracție. Pe 
aceleași, coordonate se în
scrie și hotărîrea colectivu
lui nostru de a sprijini tot 
mai mult unitățile miniere 
în ceea ce privește 
ținerea și adaptarea 
lor la condițiile de 
mînt, ca’e principală 
dernizare și sporire 
duc.ției.:

(Urmare din pag. 1) ■

Pompa nu funcționa. Oa
menii din echipa condusă 
de Gheorghe Cobrescu au 
făcut rost de găleți și t.u 
început să evalueze ma
nual apa infi trată in fun
dație. Alături, dulgherii din 
echipa condusa de 
tarițin Hobîncă au 
primele coitaje. La 
laite două pgnete 
cru se lucrează de. 
riea, fără răgaz.
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Mergem pe 
firul lucrărilor cu o între
bare pe buze : „cum sînt 
sprijiniți constructorii de 
către cei care pe baza 
graficului consiliului popu
lar, trimit zilnic forță de 
muncă pe șantiere ?“ ' A- 
flăm că acest sprijin exis
tă. De regulă, cei care vin 
pe șantier sînt dirijați spre 
locuri .mai ușoare cum sînt 
curățirea interioarelor după 
zidari, instalatori, electri
cieni și alți meseriași. ,.ln 
felul acesta, ne spune sing. 
Mircea Ioanăș, muncitorii 
noștri calificați pot fi di
rijați imediat ’ spre alte lu
crări".

Uneori, după cum sîntetn 
informați, îndeosebi cei 
din personal T.E.S.A. vin 
pe șantier fără salopete, 
îmbrăcați ca... pentru plim
bare; Constructorii n-au 
de unde să le dea echipa- 
ment de protecție. Evident 
că in astfel do cazuri, „spri
jinul" e o simplă formalita
te. De la cele două între
prinderi miniere, persona
lul TESA ar putea veni în 
.salopete. Unii chiar vin. 
De exemplu, l.M. Aninoasa 
a trimis astfel o echipă, 
în frunte cu contabilul șef, 
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cu realizarea
Se stabilesc

Lupte libere

iar U.E. Paroșeni, în 
te cu inginerul șef 
else Flaidăr. Cînd îl 
măm despre această 
gulă, tovarășul Teodor 
Arvinte, secretarul comi
tetului de partid de la I.M. 
Vulcan, dă pe loc dispozi-

ție : „mîine, cei ce merg 
pe șantier să fie îmbrăcați 
în salopete". Apoi ne su
gerează o idee care ni se 
pare demna de a fi luată 
iu seamă și pe alte șantie
re. Cei ce participă prin 
muncă patriotică pe șanti
erele de locuințe să pri
mească front de lucru la 
apartamentele de care ur
mează să beneficieze. l.M. 
Vulcan are pentru acest an 
o cotă parte de 80 de 
parlamente. Desigur, că 
menii ar fi mult mai 
teresați și ar lucra 
cu tragere de inimă 
calitativ mai bine, la 
itoarele lor Idcuințe.

Tovarășul Ioan Rujoi, vi
cepreședintele consiliului 
popular orășenesc, ne con
firma că s-a încetățenit o 
bună colaborare între — 
neficiar și constructor, in 
fiecare zi de luni sînt or
ganizate mici operative 
cu tdți cei ce au atribuții 
în legătură 
investițiilor,
pe loc măsuri de rezolvare .. 
a problemelor ce se ridică 
pe șantier. Sînt dirijate, în 
funcție de necesități și pri
orități, excavatoarele, bul
dozerele, autoî-ncărcătoare- 
le și . alte utilaje. A fost 
organizată recent o discu
ție cu pensionarii din oraș, 
în urma căreia 14 pensio
nari s-au angajat temporar 
pe șantierul de locuințe.

A fost 
zplvare, 
mentării 
protecție 
vin să lucreze cite o zi de 
la unitățile, cooperației, 
comerțului etc.

La Vulcan există, deci, 
toate condițiile pentru re
cuperarea rămînerilor în 
urmă și realizarea integrală 
a planului de apartamente 
prevăzut în 1980. Se im
pune doar ca aceste condi
ții să fie fructificate acum, 
cînd timpul permite.

reținută, spre re- 
problema supli- 
echipamentului de 
necesar celor care

Aron Cîndea confirmă
La sfîrșitul săptămâni 

cute, Sala sporturilor 
Constanța a devenit 
de întîlnire a celor 
buni liberiști juniori din ța

tre- 
din 

docul
mai

ră, care și-au disputat lau-

rii campionatelor individua 
le. J..a categoria 56 kg 
participat și juniorul II 
ron Cîndea, câștigătorul 
noi de la Deva. Elevul 
ceului industrial din
troșani {anul I. diriginte, 
prof. Octavian Chiru) 
„încălzit" greu in serii, 
vingîndu-l Ia puncte pe 
cleanul Szilagyi,. dar 
advers arii săi Lueaciu
lău), Burcea și Costea

a
A- 

zo-
li- 

l’c-

s-a 
în- 

oră- 
apoi 
(Za-

(București) au fost obligați 
să se recunoască învinși prin 
tuș. Ultima întîlnire din 
serii l-a pus pc liberistul 
Clubului sportiv
din Petroșani 
țață cu un
puternic, bine
lit, galățeanul Mihăilescu. 
Mobilizîndu-se exemplar 
Aron Cîndea a acumulat un 
număr record de puncte, 
acordate pentru reușita pro
cedeelor tehuii e, diferența 
de scor fiind elocventă: 14— 
2. Calificat în finală, spor
tivul din Vale avea asigu
rată medalia de argint, pe 
care n-a putut-o preschimba 
în aur întrucît adversarul 
său, Nederu (Motru), cam
pionul școlar și a) juniorilor 
din anul trecut, s-a dovedii 
mai bun. Performanța lui A- 
ron Cîndea este insă meri
torie dacă avem în vedere 
că înlr-un singur an a de
pășit trei categorii de greu
tate (de la 40 kg...).

Biografia sportivă a lui 
Aron Cîndea (deocamdată 
„scurta", dar pilduitoare 
pentru cei 15 ani ai săi) es
te revelatoare pentru modul 
exemplar prin care ’ câțiva 
profesori de educație fizică 
și antrenori, în frunte cu

școlar 
față în 
adversar 

pregă-

prof Ghiță Pop, iubitori ai 
sportului la saltea, înțeleg 
să-și facă datoria. In urmă 
cu patru uni, la o seleoțiț^ 
organizată ad-hoc la Școală 
generală nr. 6 Petrila, an
trenorul a descoperit calită
țile fizice și ambiția unui 
băiețel firav, totuși. L-a che
mat la pregătiri, ocupin- 
du-se special de el și roade
le antrenamentelor zilnice 
s-au „văzut" după doi ani, 
cînd Aron Cîndea a reușit 
performanța de a-și înscrie 
nurii ele în elita luptelor, 
prin titlurile de yicecam- 
pion național și vicecam- 
piop balcanic al copiilor I. 
Anul trecut, și-a adăugat în 
panoplia cu trofee medalia 
de aur ă campionatelor șco
lare. Așadar succesele spor
tive înregistrate de elevul 
Grupului școlar minier din 
Petroșani (să nu uităm că 
directorul acestei instituții, 
ing. Ion Crueeru este un în
focat susținător al sportului 
școlar și de performanță) 
subliniază calitățile unui 
luptător de excepție, 
totodată se constituie 
tr-un exemplu demn
urmat și de alți profesori și 
antrenori din Vale.

Ion VULPE

dar 
în
de

dc carmangerie, patiserie,neficiarii noilor locuințe se
lu< tale, cofetărie. Păcat în
să- cu spațiul de dcslucere chimiști. 
a mărfurilor nu .este pe mă
sura... preocupării pentru a- 
provizionare.

• IN CASĂ NOUĂ. In a- 
cesie zile au început să lie 
reparlizațe cele 70 garsonie
re de confort 1 și aparta
mente, cu două camere din 
bloc'ul 70 amplasat în zona 
viitorului centru civic aL 
orașului lupeni. Printre be-

numără riiineri, constructori,

• SESIUNE ȘCOLARĂ DE 
COMUNICĂRI. La Școala ge
nerală nr. 5 din Petrila are 
loc astăzi o sesiune de co
municări prezentate de către 
eie\ i. îndrumați și sprijiniți 
de profesorii Angela Loy 
Gheorghe Pirvulescu Sav.i 
l’rața, Titu Gheroiu și Ma-

t

I■
I

rincla Barabulă, expun ele
vii Mirela Ioniță. Mioara Do- 
< uz, Petrică Deciu, din clasa a 
VllI-a și Auroya Anochiței. 
Cristian Dănciulcscu. și Da
niela Crețu din clasa a Vl-a.

Rubrică redactată de 
Viorel STRAUȚ



VINERI, 23 MAI 1980 Steagul roșu

In decurs de cțteva Zile informat succint cu privire 
Ia redacție au sosit mai mul
te scrisori prin care se so
licită sprijin în rezolvarea 
unor neajunsuri cu privire 
Ia instalațiile sanitare de 
la 'unele blocuri din cartie
rul Aeroport — Petroșani.
„Am citit articolul 
jențe în întreținerea 
dului locativ", publicat 
ziarul „Steagul roșu" 
16 aprilie a.c., și ținem să 
arătăm că deficiențe simila
re cu cele relatate în arti
colul respectiv sînt și Ia 
blocul nr. 6 de pe strada 
Venus. Am sesizat asociația 
de locatari, dispeceratul 
E.G.C.L., dar remedierile se 
tergiversează. Poate cu spri
jinul dumneavoastră se va 
sparge acest cerc vicios". 
Semnează V. Manea, A. Stă- 

„nescu și alți locatari de pe 
scara a H-a a blocului nr. 
6, strada Venus, cartierul 
Aeroport". In scrisoarea 
semnată de Dumitru Ionică 
și Constantin Anghel se se
sizează faptul că în aparta
mentele 3 și 4 din blocul 22, 
strada Viitorului, lipsește în 
repetate rînduri apa pota
bilă, iar în cea semnată de 
Sabin Muntean se arată că 
din cauza canalului colec
tor, situat- la un nivel mai 
înalt decît parterul blocului, 
subsolul este inundat, iar 
conducta de la canalizare 
reparată de mîutuială este 
deja căzută.

Despre autenticitatea ce
lor relatate ne-am convins 
la fața locului,, iar cu pri
vire Ia remedierea deficien
țelor am purtat o discuție 
cu tovarășul subing. Viorel 
Radu, șeful serviciului dis
pecerat al E.G.C.L. Petro
șani, al cărui birou se află 
chiar în cartierul Aeroport. 
Precizăm de la bun început 
faptul că tovarășul Viorel 
Radu era în temă cu țoale 
problemele sesizate și ne-a

,Negli- 
fon-

în 
din

— Necazul provenea de care îngrijesc cu simț 
la modul în care s-a acțio- la 6 conductă spartă din

strada respectivă. Reparînd dat lor în folosință, iar. ca- 
conducta, apartamentele 
respective au acum apă su
ficientă, iar locatarii sînt 
mulțumiți.

Acest lucru l-a confirmat
și tovarășul Constantin An
ghel, unul din semnatarii 
scrisorii adresate redacției.

nat și se va acționa în con-_ 
tinuare pentru remedierea 
neajunsurilor.

— La blocul 6 de pe stra
da Venus defecțiunile la 
conducte sînt la apartamen
tele 37 și 38, dar ponoase
le Ie trag locatarii de la 
apartamentul 33 și alții. 
Instalatorii au fost în repe-

de 
răspundere bunul obștesc Din scrisorile sosite

de

Pe urmele unor sesizări pe tema
întreținerii fondului locativ

Există căi mai scurte
de remediere
a deficiențelor

tate rînduri să remedieze 
neajunsurile, dar au fost 
„primiți" cu ușile închise.

— Și totuși, cum vedeți 
rezolvarea problemei ?

— Vecinii, de comun a- 
cord, să fixeze o zi în care 
pot fi găsiți acasă, iar noi 
să fim anunțați din timp 
despre aceasta pentru a 
putea interveni și remedia 
operativ defecțiunea. Cit 
privește curățirea și dezin- 
fecția subsolului, se fac pe

. bază de comandă din par- sesizării, subsolul era 
tea asociației de locatari.

pro- 
la 
la 

Vi-

In ceea ce privește inun- 
darea în repetate rînduri a 
subsolului de la blocul 32, 
problema este mai compli
cată E vorba de o greșeală 
de construcție care nu s-a 
remediat nici pînă în pre
zent deși durează de mai 
mulți ani. Subsolul blocu
lui respectiv a iost curățat, 
spre exemplu, în ziua de 26 
aprilie a.c. In ziua de 7 mai, 
cînd am pornit pe urmele 

din
nou plin cu apă. Dar, ceea 
ce este mai grav, apa mur
dară inundă uneori aparta
mentele de la parter. Și e 
regretabil deoarece în bloc 
locuiesc oamepi gospodari

— Cum s-a rezolvat 
blema apei potabile de 
apartamentele 3—4 de 
blocul 22 de pe strada 
itorului 1

sa scărilor strălucește 
curățenie.

Din discuțiile purtate cu 
cîțiVa locatari, am aflai că 
a început săparea unui ca
nal prin care să se evacue
ze apa — dar lucrările au 
fost sistate, deoarece nici 
în acest mod nu se rezolvă 
problema. Un lucru este 

j cert. Constructorul a greșit, 
dar se cer căutate și apli
cate operativ soluții care să 
asaneze subsolul blocului 
supus deteriorării din cau
za apei, iar locatarii sînt pe 
bună dreptate nemulțumiți 
din cauza apei rău mirosi
toare și a țînțărilor. ‘

După cum este cunoscut, 
în cartierul Aeroport există 
un dispecerat al E.G.C.L. ca
re înregistrează sesizările 
scrise, verbale și chiar te
lefonice și care, în majori
tatea cazurilor, intervine 

■ cu operativitate pentru re
medierea deficiențelor. Sînt 
însă 
ne 
subing. 
cînd 
lează direct la unele foruri 
de stat sau presă fără a so
licita sprijinul nostru. Și are 
dreptate. Pe lîngă faptul 
că în acest mod prelungesc 
timpul de remediere a 
neajunsurilor, încarcă în 
mod nejusțificăt organele 
respective cu probleme ce 
pot fi rezolvate pe loc, prin 
dispecerat, a cărui îndatori
re este tocmai de a inter
veni cu operativitate.

D. CRIȘAN

la redacție
înnoiri pe strada noastră

da Demeter, Ernest Laszlo, 
Ioan Olaru, Dionisie Raczek, 
Irina Molnar, loan - Ilieș și 
Dionisie Ercei.

In aceste zile, încep în
noirile și la locuințele de 
pe strada noastră. Lucrători 
ai E.G.C.L. au adus deja O 
parte din materialele nece
sare . executării reparațiilor 
la acoperișuri, coșuri de fum, 
tencuieli, urmîrid apoi să 
fie zugrăvite exterior. E ne
cesar însă ca fiecare părin
te să-și educe copiii să nu 
murdărească pereții cu min
gea pentru a putea să păs
trăm timp cil mai îndelun- 

Gavrilă "szekeîy, flat, curățenia și frumuse- 
țea străzii.

Ioan RADU,
Petroșani

strada împăratul Tra-■ pp
ian, din colonia de jos a o- 
rașului Petroșani, există un 
bun obicei Ori de cite ori 
este nevoie, locuitorii stră
zii participă cu mic cu ma
re la acțiunile, de înfrumu
sețare. După ce în primă
vară au curățit coroanele 
arborilor ornamentali, au 
plantat încă 5 catalpe, acum 
au curățat șanțurile, au să
pat și împrejmuit pomii or
namentali, iar în jurul lor 
s-au amenajat adevărate 
ronduri de flori. Printre gos
podarii harnici ai străzii se 
numără Lucia Ilenzel, Ga
vrila Muntoanu, Alexandru 
Nemety, <
Valeria Bolos, Mihai Balogh. 
Imre Nemțovscbi, Margareta 
Balint, Olga Hointz, Dumitru 
Bunduc,. Adolf Cursan, Mag-

numeroase cazuri, 
spunea tovarășul 

Viorel Radu 
unii locatari ape-

Punte nouă
Pesto Jiul de Est a fost 

terminală o punte ce face 
. legătura cartierului 8 Mar

tie cu străzile Luminii, Mes
teacănului, Traiail Vuia și 
Dobrești. La construirea pun
ții, ce măsoară 60 m, a par
ticipat o echipă de funicu- 
Iariști de la preparația Pe
trila condusă de maistrul 
Constantin Miu. Construi
rea punții a necesitat ima
teriale și multe ore de 
muncă, deci acest bun co
mun și de real folos se cu
vine a fi păstrat așa cum 
trebuie.

Vasile BELDIE,
Petrila

FRANCISC SIMZIANA, 
Mediaș : Faptele descrise
S-au dovedit a fi adevărate. 
Am prezentat cazul condu
cerii A.U.T.L. și s-au stabi
lit pe loc măsuri corespun
zătoare pentru a se evita în 
viitor astfel de nemulțumiri 
(justificate!) din partea 
călătorilor. Vă mulțumim. 
Dacă mai veniți prin Petro
șani, treceți și pe la redac
ție.

„SUTE DE MUNCITORI" 
de la I.M. Petrila și de la 
Preparația Petrila: Prin or
ganizarea traseului de trans
port în comun cu autobuze
le pe ruta Lonea — Aero
port se realizează economii 
la carburanți. Sînt în curs 
de efectuare lucrări de eli
minare a unor curbe, pen
tru a asigura o fluență și o 
ritmicitate mai bună îh cir
culația autobuzelor pe a- 
cesț traseu. Intîrzierile față

de grafic se produc de mul
te ori din cauza barierei de 
la tunel C.F.R. Petrila. Au 
lost menținute, totuși, auto-

Răspundem 
cititorilor

nu a fost făcută corespunză
tor. Datorită acestui fapt, 
instalatorul Ilie Pralo a fost 
sancționat, prin ' decizia nr. 
38 din 14 martie 1980 a 
E.G.C.L. Lupeni, cu imputa
rea sumei respective. Lucra
rea a fost reprogramată și 
va fi executată în întregime

In 
să

buze pe ruta Piața Victoriei 
Petroșani — Cimpa. Unele 
întîrzieri pe traseu se dato- 
resc probabil și actelor de 
indisciplină ale șoferilor. 
Așteptăm să ni Ie sesizați 
la modul concret, pentru a 
putea interveni la nivelul 
conducerii A.U.T.L.

ELENA KOBS1N, ■ Lupeni: 
Lucrarea ce v-a fost execu
tată, în valoare de 275 lei,

în mod corespunzător, 
caz contrar vă rugăm 
reveniți.

UN GRUP DE CETĂȚENI 
din cartierul Central, Lu
peni : Am intervenit la
E.G.C.L. Lupeni și ni s-a
dat asigurarea că se va
ține cont de sesizarea pc ca- 
re ne-ați trimis-o. In 
contrar, vă rugăm 
scrieți din nou.

ANONIM, Lupeni : 
înțeles de ce nu aveți 
jul să semnați „sesizarea" 
Nimic din ce ne-ați scris nu 
sa confirmat pe teren.

caz 
să ne

Am 
cura

Un compartiment „Gospodina** model

1*
I! 
I

Un gest de omenie
Conducătorul auto Grigore Buza de la I.T-.A. Pe- , 

troșani a fost internat de urgență Ia spitalul din lo
calitate. Avea nevoie de o intervenție operativă, pier
duse mult sînge. Auzind acest lucru, colegii de mun
că nu au stat prea mult pe ginduri, ci au sărit in aju
torul celui bolnav. Dintre cei 37 de colegi care s-au 
prezentat pentru a dona sînge, amintim per Iordache 
Vișan, Gheorghc Băltăreții, Matei Goteiel, Vaier Cris- 
tea, Emanoil Golumbeanu, Carol Medreș, loan Scorei, 
Florea Bețiu, Constantin Lazăr, Maria Rușeț, Grigore 
Ciubăr, loan Viț, Grigore Rus, Nicolae Pore.

Iată un gest plin de omenie care a salvat viața 
unui om ce acum mulțumește celor care l-au ajutat.

Sandvișurile nu pot 
înlocui buna 
aprovizionare

In incinta Institului de 
: jhine din Petroșani există un 

bufet de alimentație publică 
Pe lîngă faptul că a devenit 
neîncăpător pentru numărul 

; mare de studenți, cadre di- , 
dactice și personalul unității, 
care vin să servească o ca
fea sau o gustare, aprovizio
narea bufetului lasă de o 
vreme de dorit. El nu mai 
oferă consumatorilor decît; 
mici și prăjituri. La început, 
se puțeau seryl ficat, diferi
te salate, pește prăjit, chit- 
teluțe, șnițele. Toate aces
te produse au dispărut din 
sortimentul bufetului. Re
cent vînzățoarele de aici 
au venit cu o „rezolvare" 
ingenioasă. Ele prezintă 
consumatorilor dimineața, 
sandvișuri din pline, unt 
și șuncă, toate cumpărate 
de la alimentară, preparate 

sub
cu

Foto: Gh, OLTEANU

Compartimentul ,,Gos- 
podina“ din cadrul ma
gazinului alimentar, cu 
servire operativă nr. 267 
din, cartierul „Vîscoza" 
al orașului Lupeni, este 
în permanență bine ? a- 
provizionat. Aceasta' ex
plică afluența de cumpă
rători și bunele apre
cieri ce sînt adresate 
conducerii 'magazinu’ui, 
care se ocupă zi de zi 
de asicfurarea gospodi
nelor, muncitorilor dc pe 
.diferitele șantiere dc 
construc[ii din zonă și a - 
tinerilor nefamilișli cu 
preparate și semiprepa- 
rate proaspete și de bu
nă calitate. In imagine, 
un aspect din magazinul 
alimentar -267 condus de 
Theodor Tora. unitate 
care onorează comerțul 
din orașul Lupeni. :

STRĂZI UITATE? La Lu
peni, In cartierul Centra
lului vechi, cetățenii au 
întreprins acțiuni de cu
rățenie a străzilor. Au fost 
curățate canale, s-au astu
pat gropi, iarba și buruie
nile au fost plivite și a- 
dunale grămezi. De mai 
bine de două săptăminj, in 
ciuda insistențelor cetățe
nilor la E.G.C.L., zac pe 
străzi neridicate grămezi 
de gunoaie rezultate din 
curățirea străzilor. Dato
rită -acestui lucru, străzile 
Berzei, Cucului, Ciocîrliei, 
Mierlei, Retezatului, Ilie 
Pintilie, Avram lancu au 
un aspect neplăcut. In 
plus, și containerele pen
tru gunoi sint pline. 
Au fost uitate oare âces- 

străzi, cu oameni har- 
i. de gospodarii orașu- 
?

RĂSPUNS ÎN DOI PERJ? 
La' sesizarea unor cetățeni 
din Petrila cu privire la 
necesitatea înființării u- 
nei sifonării in localitate, 
in ziarul nostru din 4 a- 
prilie a.c. a fost publicată 
o nota la adresa I.C.S. 
Alimentara și A.P. Petro
șani Și în loc de măsuri 
care să vină în întîmpi- 
nărea cetățenilor, condu
cerea, I.C.S.A, și AP. 
trimite un răspuns prin 
care sintem informați" că 
„...sifonăria care a existat 
înainte în Petrila nu a 
aparținut întreprinderii

■ și revîndule in bufet 
formă de sandvișuri 
prețul de 2,50 lei/buc Poa
te că e și asta o soluție,’dar 
noi, studenții; preferăm pre
paratele pe care bufetul le-a 
oferit atunci cînd era bine 
aprovizionat.

Un grup de ștudenți

ne

de întrebare
noastre, deci nu cunoaș
tem motivul pentru care 
s-a desființat". In locul 
răspunsului în doi peri 
se cuvenea să primim al
tul în care să se răspun
dă la întrebarea : Pe cînd 
sjlonărie la Petrila ? (V.S. 
Feneșanu)

SĂRMANELE MAȘINI. 
Peirtru a ajunge la Ani- 
noasa, mașinile n-au altă 
cale decît să traverseze 
trecerea dc nivel a liniei 
ferate de la lscroni. li mai 
necăjește, e drept, pe șo
feri, din cînd in cînd și 
bariera, dar supărarea lor 
cea mai mare o const i- 
luie denivelările de la 
trecerea de nivel. Chiar 
■Și pentru șoferii autoca
mioanelor și autobuzelor 
trecerea le ridică proble
me fiindcă riscă sâ-și stri
ce mașinile, 
spunem de posesorii 
autoturisme ale căror 
șini, inlrînd in cite 
groapă, își ating șăsiurile 
de linia ferată. E chiar 
atît de'greu să se aducă 

și să se niveleze cu piș
te piatră pentru a nu ris
ca să se pună mașinile 
pe buluci ?

Ce să mai 
de 

ma
il

IAURT CU CIOBURI. 
Două sesizări sosite la re
dacție, din cafe ultima 
in ziua de 21 mai a.c. 
latau faptul că în ... 
nele cu iaurt se găseau 
cioburi de sticlă,. Ținem 
să facem mențiunea că 
borcanele de iaurt cu pri
cina nu aveau nici o cio- 
bitură, și aveau capacele 
bine închise; în asemenea 
condiții . nu poate fi vor
ba ca ciobul să fi fost in
trodus in borcan la uni
tatea comercială unde a 
fost pus în \ bizare. Poa
te dezleagă misterul mâi 
marii personalului care 
spală sticlele și borcane
le, precum și cel de la 
C.T.C. al Fabricii de pro
duse lactate...

LIPSEȘTE O PLASA. Pe 
micul teren de sport de 
lîngă stadionul din Pe
trila se practică handba
lul, gimnastica și alte 
sporturi. Gimnastica nu 
produce neplăceri locata
rilor megieși cu terenul 
respectiv. în schimb, min
gea do handbal izbește de 
nenumărate ori zidul ca
sei pensionarului Nicolae 
tanc, incit a început să 
cadă tencuiala. In plus, 
chiar și geamurile pot fi 
în orice moment făcute 

cioburi. Se cerc doar puțină 
inițiativă, bunăvoință și 
niște plasă do sîrrnă. Cine 
le are? (D.C.)

re- 
borca-

i

1/
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Realități social economiceProgramul noului guvern grec
din țările în curs de dezvoltare FILMEAngliei,

Gheor-

16,00
16,05
16,30

TV

ATENA 22 — Trimisul A- 
gerpres, Venera 
transmite : Noul prim-mi- 
nistru aj Greciei, 
ghios Rallis, a prezentat în 
parlament programul de po
litică internă și externă al 
guvernului său. format la 
10 mai după alegerea fos
tului premier Constantin Ca- 
ranmaiis în funcția de pre
ședinte ui Republic ii Elene. 
Pe plan intern, preocupări
le sînt concentrate asupra 
depășirii actualelor dificul
tăți economice ale țării, a- 
'cordîndu-se prioritate frînă- 
rii procesului inflaționist și 
asigurării ..stabilității mone
dei naționale. Se preconizea
ză, totodată, o serie de mă
suri menite să. determine

creșterea investițiilor 
sectorul industrial, restruc
turarea sistemului educați
onal, al sănătății publice, 
asigurărilor, sociale și, pe 
alt plan, ameliorarea con
dițiilor de viață 
lației din zonele

în viziunea
grec, „principiul 
relațiilor internaționale, a- 
vantajul . reciproc și nea
mestecul în problemele in
terne"; :

ale popu- 
rurale.

guvernului 
esențial al

Plenara C.C. 
al P.C. Finlandez

HELSINKI 22' (Agerpres). 
— 'a Helsinki a avut loc 
plenara. C.C. al P.C. Fin
landez. care a analizat as
pecte ale situației interne 
și internaționale și a dezbă
tut, de asemenea, chestiuni 
legate de pregătirea congre
sului partidului.

In cadrul plenarei au pre
zentat rapoarte Aarne Sa
arinen, președintele parti
dului, și Taisto Sinisalo, 
vicepreședintele P.C. Fin
landez. ■;/■ -

Prezențe 
românești

MONTEVIDEO 22 
gerpres). — Ziarul de ma
re tiraj „La Manana", cq- 
re apare la Montevideo, a 
publicat un amplu articol 
despre împlinirea a 2050 
de ani de la constituirea 
primului stat dac centrali
zat și independent. Men- 
țidnînd studiile și cercetă
rile istoricilor și arheolo
gilor români, precum și 
operele istoricilor antichi
tății, articolul evidențiază 
că „pe actualul teritoriu 
al României a înflorit, în 
a doua jumătate a ultimu
lui mileniu î.e.n., o toarte 
interesantă civilizație, cea 
a dacilor", descriind pe 
larg în ce a constat a- 
ceastă civilizație, precum 
și luplele duse de popu
lația dacică împotriva ce
lor care încercau să o 
cotropească.

(A-

DAKAR 22 (Agerpres). — 
Societatea de amenajare și 
exploatare a terenurilor din 
delta fluviului • Senegal 
(S.A.E.D.), care împlinește 
15 ani de existență, își a- 
duce o contribuție sporită 
la creșterea producției de 
alimente. în sezonul 1979— 
1980, producția de orez de- 
corticat va depăși 10 000 to
ile, primele cantități fiind 
deja comercializate. Supra- 

. fețele cultivate în zonele de 
care dispune în deltă 
(S.A.E.D.) au crescut de h 
8 800 hectare în 1978 Ia 
peste 15 000 hectare în a- 
cest an.

Programele de perspecti
vă prevăd ca, pînă la finele 
acestui ..deceniu, suprafața 
arabilă aflată la dispoziția 
acestei societăți să ajungă 
la peste 70 000 hectare, pro
iectul fiind cu atît mai im
portant cu cît Senegalul 
te nevoit la ora actuală 
importe mari, dantîtăți 
produse agroalimentare.

condițiilor locale /de climă 
și sol. A fost elaborat un 
program special în acest 
sens, care este aplicat în 
districtul Manica, din cen
trul țării, ce va deveni, în 
cazul în care experințele 
sînt încununate de succes', 
o zonă viticolă importantă. 
Pînă în prezent, au fost 
testate patru soiuri de viță 
de vie, dintre care cel mai 
rezistent și adaptabil la cli
matul local s-a dovedit a 
a fi Muscatul.

★

PETROȘANI
iembrie : Copiii lui San- 
chez^,.Republica : Mihail, 
cîine de circ; Unirea : 
Mireasa din tren. '

PETRILA : Marea / ne
liniște. m '’/ 

LONEA: Nici o dova
dă pentru crimă.

ANINQASA : Colosul 
din Rodos, seriile I-IL

VULCAN — Luceafă
rul: Șosea odată un că
lăreț.

LUPENI Cultural : 
Rug și flacără; .Muncito
resc: Fratele călăului.

URICANI: Knock-out.

19,45

20,10
20,30

l Telex.
i Teleșcoală.
> Emisiune în limba 

germană.
Tragerea loto.
La volan, /■
1001 de sori.
Telejurnal.
Prim-plan. Maistrul 
Ion Dragu.
Cîntec mîndr.u 
mânesc. ■.
Reflector.
Film artistic.
lodiile Broadway- 
ului. Premieră TV. 
Producție a stu
diourilor america
ne.
Telejurnal.

ro

Me-

3

5

s

ș

*

es- 
să 
de

și prelucrarea produselor a- 
limentare.

MAPUTO 22 (Agerpres). 
In cadrul eforturilor de di
versificare a, agriculturii, 
pentru a se ieși din cadrele 
tradiționale, specialiștii mo- 
zambicani întreprind cer
cetări privind posibilitățile 
de a adapta vița de vie

PRAIA 22 (Agerpres). 
In golful unde se află por
tul Mindelo, cel mai mare 
din întreg arhipeleagul Ca
pului Verde, se va construi 
un mare șantier de reparat 
nave de pescuit maritim, 
inclusiv de mare tonăj. Pri
mele instalații vor intra în 
serviciu în 1982', iar finan
țarea lucrărilor se va rea
liza cu ajutorul unor credi
te acordate de banca afri
cană de dezvoltare și Ban
ca vest-germană de inves
tiții.

Pescuitul maritim repre
zintă una din activitățile e- 
conomice de bază în insu
lele Capului Verde, care 
se află într-o zonă oceanică 
cu mari resurse piscicole.

FOSTUL DIRECTOR 
Organizației Națiunilor 
nite pentru Alimentație 
Agricultură (FAO), A. 
Boerma, a criticat statele
industrializate, într-o decla
rație făcută la Ciudat de 
Mexico, pentru faptul că nu 
contribuie într-o măsură su
ficientă la dezvoltarea Fon
dului Alimentar Mondial. In 
caz de criză alimentară gra
vă, a spus el, stocurile ali
mentare mondiale ajung 
numai 15 zile, iar 
le mai vulnerabile
statele în curs de dez
voltare. Boerma a subliniat 
în același: timp, că omenirea 
este capabilă să producă a- 
limentele necesare, dar pen
tru atingerea acestui obiec
tiv se impune ca toate sta
tele să dispună de resurse
le cerute pentru producerea

ce- 
sînt

PESTE 700 DE I AMILII 
VOR FI EVACUATE din- 
tr-un cartier al orașului a- 
merican Niagara Falls, ca 
urmare a faptului că locuin
țele lor se află construite 
pe un teren poluat cu pro
duse chimice deosebit de no
cive. / '.

Președintele Jimmy Carter 
a decretat stare de urgență 
federală pentru zona res
pectivă, din care au mai 
fost evacuate, în urmă cu 
doi ani, alte 239 de familii, 
după ce infiltrările de apă 
freatică au adus la suprafa-

crescut de la 20 la 26 mi
liarde dolari, iar ritmul in
flației a ajuns pe continen
tul african la 20 la sută.

POTRIVIT ULTIMELOR 
STATISTICI oficiale, «scrie 
cotidianul „Le Monde“, ni
velul inflației a crescut în 
Marea Britanie în luna a- 
prilie cu 3,4 la sută,

ță produsele chimice pericu
loase pentru sănătatea locui
torilor.

COMITETUL, pentru refor
ma scrierii chineze a propus 
unele măsuri pentru simpli
ficarea caracterelor folosite 
în limba chineză, informează 
agenția China Nouă.

LA BAZA DIFICULTĂȚI- prilie cu 3,4 la sută, ațin- 
LOR economice care con- gînd rata anuală de 21,8 la 
fruntă numeroase țări ale sută. Această majorare, a- 
Africii stau prețurile ine-' 
chitabile Ia materiile pri
me, a declarat președintele 
Băncii centrale a Kenydi 
D. Ngeba, în cadrul unui 
seminar Ia care participă 
delegați din 25 de țări, mem
bre ale Asociației băncilor 
centrale africane.

în ultimii trei ani, a re
levat Ngeba, datoriile ex
terne ale țărilor africane au

sută.
preciază ziarul expune gu
vernul unor puternice cri-, 
tici, laburiștii arătînd că 
după un an de cabinet con
servator nivelul inflației s-a 
dublat. Chiar și previziunile 
oficiale s.înt deosebit de pe
simiste, arătînd că nivelul 
de trai va continua să sca
dă în următoarele luni, a- 
daugă ziarul. -

i uf o r m e a z ă:
C.E.C. pune la dispoziția populației variate instru

mente de economisire pe care se pot efectua depuneri- 
în modalități diferite prin unitățile sale operative.

Venind în sprijinul oamenilor muncii care doresc 
să devină depunători consecvenți la C.E.C., există mo
dalitatea simplă și avantajoasă de economisire: DE
PUNERILE CU REGULARITATE PRIN VIRAMENT PE 
BAZĂ DE GX NSTMȚAMINT SCRIS. Depunerile, se fac 
pe baza libretului consimțămînt ai cetățenilor,- ele 
avînd un caracter strict voluntar.

Sumele ce se depun pe baza consimțămîhtului 
completat la dorința solicitantului, reprezentând retri
buția integrală sau parțială, a acestuia, sînt înscrise în 
libretul de economii emis pe numele său.

Depunerile cu regularitate (lunar) sînt deosebit de 
avantajoase, deoarece în felul acesta se pot econo
misi treptat sume însemnate, evitîndu-se totodată de
plasările la unitățile C.E.C. pentru efectuarea depune
rilor, în acest caz ele fiind operate în librete chiar 
în cadrul unității de către lucrătorii mandatari C.E.C.

Depunătorul poate cere oricînd restituirea parțială 
sau integrală a sumelor economisite prin consimță- 
mînt scris, precum și majorarea sau micșorarea su
melor consimțite a fi depuse, ori revocarea consim- 
țamîntului.

depuse, ori revocarea consim-

Mica publicitate
CAUT femeie îngrijire 

pil. Adresați : Independenței, 
Bloc 25/42, Petroșani, in
tre orele 14—16.. (124)

VIND motoretă „Mobra", 
stare bună, telefon 42004 
între orele 17 —21. (422)

VIND Fiat 850, state bu
nă, telefon 43658, după ora 
1.8. (423)'

VIND Moskvici 402, stare 
bună. Uricani, telefon 197. 
Const ăntineșcu. (411)

PIERDUT carnet califica
re meseria mecanic loco-

■ . ,j__ Ic :

co- motivă eliberat de I.M, 
Vulcan-în anul 1969 pe nu
mele Giurgiu Ion Victor. 
Se declară nul. (49)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Răvă- 
șilă VeTonica, eliberată de 
E.G.C.L, Petroșani. Se de
clară nulă. (420)

PIERDUT carnet stm/ent 
pe numele Tefeleș Dorel, e- 

'. liberat de Institutul de- nw* ■> 
ne Petroșani. Se declară 
nul. (425)

Duminică, 25 mai

9,40

u-
14,00

14,20

14,45

15,00
16,00

re-

Luni, 26 mai
Emisiune în limba ma
ghiară.
i 001 de seri. 
Telejurnal.
Dosarul energiei 
Primăvara în Mehe
dinți. " . <
Documentar științific. 
Cadran mondial,- 
Roman foi'eton: Bas
tardul. Episolul 2. 
Telejurnal.

Marți, 27 mai
Teleșcoală
Film serial: Dallas — 
Compania petroliera 
Ewing. Reluarea 

. soduîui 37.
11,50 Telex. 
16,00 Telex. 
16,05 Școala la școala

22,00

10,00
11,00

epi-

nou

20,00

22,05

Seară de teatru : Vi
sul unei nopți de iar
nă de Tudor Miișa- 
tescu. Premieră TV.
In primă audiție. Noi 
melodii de muzică 
șoară românească. '
Telejurnal.

Miercuri, 28 mai

Telex.
Teleșcoală.

u-

20,25 Publicitate.
20,35 Tețe'tinemateca. Ciclul 

Ecranizări după ope
re literare. Scandal 
la Roma. Premieră pe 
țâră» Producție a stu
diourilor americane.

22,00 Telejurnal.

Joi, 29 mai
10,00
11,00

Teleșcoală.
Roman foileton: Bas-

PROGRAMUL

16,15 16,25

ce'ebre din opere.' 
Documentar științific. 
Telejurnal
Vineri, 3it mai
Telex.
Teleșcoală.
Emisiune în limba ger
mană.

18.25 Tragerea loto.
18,35
18 50
19,00
19.25

21,35
22,05

16,00
16,05
16,30

.■.•.■.SV.V/.'.-.SV/.VAV.'.W.’.W.’.W.WA'.WiW;

16,25

Tot înainte 
Șoimii patriei. 
Film seria] pentru co
pii. intimplări din Ța
ra Curcubeului. Epi
sodul ' IV, U:
Ansamblul folclpric. 
„Măgura" din Codlea. 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex. , ....
Album duminical, 
mor. și muzică.
Woody, ciocănitoarea 
buclucașă. 
Caleidoscop inuzical- 
distractiv: 
Buenos Aires 
portaj
Cutezători spre viitor. 
Iordania — imagini 
contemporane.
Film serial. Război și 
pace. Episodul 5,

17.15 Fotbal i Transmisiune 
directă din ultima cla
pă -a campionatului 
național divizia 
pauză: La ora 
șah.

19,00 Telejurnal,
19.15 Antena „Cintării

niei“.
20,25 Film artistic : Jocul 

de cărți. Premieră TV. 
Producție .a studiouri
lor italiene.

- 22,15 Telejurnal.

A In
18,15

Romă-

10,45
17,05
17.50

18.25
18,50
19,00
19.25

19,40

calități.,.
Curs de limbă engle
ză. .'U;;
Din țările socialiste, 
Clubul tineretului.
Revista social-politică 
TV.
Almanah pionieresc. 
1001 de seri.

Telejurnal?
Dosarul materialelor 
refolosibile, : 
Un moment glorios al 
luptei pentru idealul 
unirii, 380 de ani de 
Ia unirea politică a 
Țărilor Române sub 
Mihai Viteazul, Docu
mentar.

Curs de limbă germa
nă.
Tragerea pronoexpres. 
Publicitate.
Fotbal: Steaua:— Uni
versitatea Cfăiova în 
semifinalele „Cupei 
Ro-mâniei". Transmi
siune directă de la 
Pitești. In pauză și du
pă meciul de fotbal : 
aspecte din întîlnirea 
internațională , de 
handbal masculin : 
România — Cehoslo
vacia. Transmisiune 
directă de la Oradea 
Telejurnal.
La ordinea zilei 
economie.
Noi, femeile I

in

lardul. Reluarea epi
soadelor 1. și 2.

12 30 Telex.
16,00
16,05 Invățămint-educație.
16.25 Curs de limbă rusă.
16,45 . . ,._L
17,05 Viața culturală.
18,05 Desene animate Sind- 

bud marinarul.
18,30 Handbal masculin: 

România — Spania • 
(repriza a 11-a) Trans
misiune directă de la 
Oradea.

19:00 Telejurnal.
19.25 La zi în agricultură.
19,40 Ancheta TV. „Lăcomia 

strică omenia".
20,10 Ora tineretului.
21,Q0 Coruri, arii și scene

Telex.

Itinerare turistice.

La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Obștea hotărăște și 
înfăptuiește.
Flori de cîntec, flori 
alese — muzică popu
lară, . ■. .• ,

',0,00 Reflector.
20,20 Film artistic. Cheamă- 

, mă în depărtarea lu
minoasă. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor sovietice.

literar-artisti-21,50 Revista
că TV. Țara și oame
nii ei 
plastică.

22 10 Telejurnal.
Sîmbătă, 31 mai

9,30 Curs de limbă spa
niolă.

9,50 Curs de limbă franceză.
10 10 Tclecinemateca (re

luare).
11,35 Elevii ciută primăvara 

patriei.
11,55 Tragerea de amorti

zare ADAS.
12,05 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural —

tistic. -- sportiv.

in imaginea

11,55

ar-

— Un cîntec, o floa
re,, le dedicăm celor - 
mici. Participă qrupul 
Minisong..
— Premieră cu Gym- 
nasion. ,
— Film artistic în 
serial „Casablanca", 
(episodul 3). . ,,
— Cascadori (V).
— Moment poetic.
— Să ne amintim de 
E’lvis.
— Monumentalitatea 
lemnului: Majlec-
— Sport: Istoricul Jo
curilor Olimpice — 
(episodul VI). Fotbal 
internațional și rezu
matul finalei „Cupei 
României" la polo. 
Manifest ■ pentru să
nătatea pămîntului. 
Film. , ;
Mai 1980. Cronica 6- 
venimentelor politice. 

Handbal masculin: 
România — R.D.G, 
Transmisiune directă 
de la Oradea. In pau
ză 1001 de seri. 
Telejurnal.
Călătorie prin țara 
mea (XXXII).
Teleenciclopedia. ../■ Ț. 
Publicitate.
Film serial : Dallas — 
Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 38.

21.30 Un zîmbet printre me
lodii Emisiune muzi- 
cal-distractivă.

22.30 Telejurnal. Sport.

17,45

19,00
19,25

19.50
20,35
20.50
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