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In cartierul 8 Martie din Petrila, blocurile rid in 

soare... Foto : C. BARBU

mecanizate
l.M. LUPENI

La începutul decadei a 
Jțreia, în stratul 3 al sec
torului III de la l.M. Lu- 
peni, a intrat în funcțiune 
un nou abataj dotat cu 
complex mecanizat SMA-1. 
De atunci și pînă astăzi, 
brigada condusă de Petru 
Bughes a extras 5 200 to
ne cărbune, depășind pro
ductivitatea muncii planifi
cată cu peste 900 kg/post. 
Demn de' consemnat este 
faptul că aceste realizări 
ați fost obținute cu un 
complex mecanizat cons
truit la I.U.M. Petroșani. 
Tot la acest sector, briga
da lui Costache Grigore, 
exploatînd tot un complex 
românesc, a realizat în a- 
ceastă lună 8400 tone căr
bune.'

Cuvinte de laudă și pen
tru form a ți i 1 e 
conduse de maiștrii electro
mecanici Teodor Boncalo. 
Constantin Lupulescu și 
Valentin Tofană care ex
ploatează cite un complex
mecanizat în stratul 3 și 
care au extras în luna în 
curs peste 36000 tone căr
bune.

tea muncii planificată a 
fost, de asemenea, depăși
tă, în medie, cu 1300 
kg/post.

l.M. VULCAN

Foto: 1. LICIU

Transporturile „încrucișate", o anomalie 
căreia trebuie să i se pună capăt!

l.M. LONEA
Angajați plenar în rea

lizarea sarcinilor de plan, 
minerii din cadrul secto
rului III de Ia l.M. Lonea 
își depășesc zilnic sarci
nile de plan. Astfel, ex
ploatînd un complex me
canizat, formația condusă 
de maistrul Petru Corobea 
a extras în această decadă 
peste plan 900 tone căr
bune. însemnate sporuri 
de producție a obținut și 
brigada condusă de Vio
rel Corcheș, sporuri de
terminate de creșterea 
productivității muncii pla
nificate cu 800 kg/post..

Printre brigăzile frunta
șe ale Văii Jiului se în
scrie și brigada lui Con
stantin Popa de Ia sectorul 
VII al minei Vulcan. In a- 
ceastă lună, exploatînd un 
complex mecanizat, briga
da a depășit planul la 
cărbune cu peste 1 000 tone 
de cărbune. Productivita-

Noi utilaje
livrate minerilor

-‘r/ Decada zilelor record în 
producție este pentrg 
constructorii de utilaj mi
nier din Petroșani un pri
lej de mobilizare exem
plară în vederea realizării 
ritmice a sarcinilor de 
plan. In aceste zile harni
cii constructori de ma
șini miniere au început să 
livreze minerilor de la 
Petrila un nou complex 
mecanizat — o combină 
de abataj CA 2 și un 
transportor de mare capa
citate.

Merită a fi consemnat și 
faptul că în perioada ur
mătoare urmează să fie 
livrate unităților miniere 
din Vale o serie de utila
je, între care amintim: 
schipuri de 8 tone, trans
portoare, grinzi și o gamă 
variată de piese de schimb.

Efectele economice negative, 
încă un argument ce pledează pentru

Intensificarea acțiunilor de reducere 
a conținutului de steril din producția 

extrasă din mină
Anchetele noastre, între

prinse la cele trei unități 
miniere furnizoare de căr
bune cocsificabil, au pus 
în evidență,, odată cu stră
daniile pentru reducerea 
conținutului de -steril al 
cărbunelui brut, însemnatele 
rezerve de care dispune fie
care întreprindere pentru

Brigadierul Laurențiu 
Kelemen, de la mina U- 
riCanl și doi din ortacii 
lui au ieșit din mină du
pă o zi bogată în cărbu
nele trimis la ziuă.

„Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive"

Festivalul- concurs „Cintecul adincului“

Miercuri seara au înc’e- 
put să sosească primii con- 
curenți înscriși Ia cea de a 
IX-a ediție a Festivalului- 
concurs de muzică, poezie 
și artă fotografică „Cînte- 
cul adîncului", printre ei 

a se încadra în norma de 
cenușă, pentru a livra adică 
preparației, nu namai mult, 
ci și cărbune curat. Este 
vorba de fapt de condiția 
sine qua non pentru 
îndeplinirea dezideratului 
fundamental ce stă atit în 
fața minerilor, cit și a pre
paratorilor: realizarea creș
terilor inari la producția de 
cărbune specia! pentru cocs 
pe care le reclamă eco
nomia țării, industria side
rurgică. Or, dacă în ultimii 
ani, volumul extracției de 
cărbune a înregistrat o di
namică ascendentă, nu ace
lași lucru se poate afirma 
referitor la calitatea pro
ducției — dimpotrivă. Să 
exemplificăm: față de anul 
1976, conținutul de cenușă 
al cărbunelui brut supus 
preparării în trimestrul I 
a.c. a înregistrat următoa
rele creșteri: de Ia 38,2 la 
43,8 la sută la l.M. Lupenf, 
de la 46,5 la sută la 56,6 Ia 
sută la l.M. Bărbăteni 
și de la 51,3 la 58,1 
la s u t ă Ia l.M. Uri- 

numărîndu-se mai ales in
terpret ai muzicii ușoare 
și folk din diverse zone ale 
țării. Mulți dintre concu- 
renți au început deja re
petițiile, în dimineața zilei 
de joi, în acompaniamen
tul orchestrei „Acustic" de 
pe.lingă Casa de cultură a 
sindicatelor și Comitetul 
municipal Petroșani al 
U.T.C. Ziua de astăzi va 
fi, de asemenea, dedicată 
repetițiilor, urmînd ca 
mîine, la ora 10, să se 
desfășoare tragerea la sorți 
privind ordinea intrării în 
concurs. Sîmbătă după-a- 
miază, vor avea loc două 
spectacole (orele 17 și 20); 
în partea a doua a progra
mului, cunoscuții soliști de 
muzică ușoară Angela SI- 
milea, Mihai Constantines'- 

cani. In primele patru luni 
ale acestui. an, cenușa căr
bunelui brut supus spălării 
la preparația Lupeni. a fost 
de 48 la sută, deci cu 10 la 
sută mai mare decît conți
nutul de cenușă al cărbune
lui la care a fost proiectată 
instalația de preparare. A- 
ceastă diferență a determi
nat nerealizarea indicatoru
lui de recuperare în cărbu
nele cocsificabil și rămâne
rea sub plan a preparației, 
respectiv nelivrarea către 
industria siderurgică a unei 
cantități de':47 282 tone căr
bune. Asupra relației între 
calitatea cărbunelui brut și 
realizarea principalului in
dicator de preparare — re
cuperarea în cărbunele cac- 
sificabil am insistat cu alt 
prilej. Ceea ce ținem să su
bliniem în cele ce urmează 
este influența-nefastă pe ca
re o are această nerealizare 
asupra celorlalți indicatori

I. DUBEK

(Continuare în pag. n 2-ai 

cu, Cristian Popescu și 
Mihaela Păsărin vor con
certa în compania formației 
■ Savoy". Va prezenta prof. 
Ion Mustață.

Vernisajul și jurizarea 
lucrărilor foto se vor des
fășura, după toate probabi
litățile, astăzi la ora 16, 
zi în care și juriul de 
poezie va desemna cîștîgă- 
torii actualei ediții, pentru 
a putea fi invitați la „Ga
la laureaților" (duminică 
pră 20).

Ion VULPE

Schimb 
de experiență

Astăzi pre Ioc în orașul 
Vulcan un util schimb de 
experiență cu tema : 
„Rolul comisiilor învăță
mântului politico-ideologic 
de partid în organizarea și 
desfășurarea întregii pro
pagande de partid". La a- 
ceastă. acțiune — integrată 
în „Luna manifestărilor po
litico-ideologice, cultural-e
ducative și sportive", parti
cipă secretari cu probleme 
de propagandă de la comi
tetele orășenești și comunala 
de partid, responsabili ai 
comisiilor învățămîn tulul 
politico-ideologic din în
treprinderi, responsabili ai 
punctelor de informare *1 
documentare.

După ce va fi trecută în 
revistă propaganda vizuală 
și punctele de documentare 
politico-ideologică de la mi
nele Vulcan și Paroșeni, du 
la preparația Coroești, lg 
nivelul orașului vor avea 
loc dezbateri cu privire la 
formele și metodele folosite 
de organizațiile de partid în 
scopul sporirii contribuției 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii Ia realizarea 
sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidu
lui.

Concluziile ce se vor des
prinde vor conduce la îm
bunătățirea muncii în acest 
domeniu de activitate, 
schimbul de experiență o- 
ferind largi soluții practice 
și posibilități de punere în 
valoare a metodelor care 
s-au dovedit eficiente ta 
perfecționarea muncii de 
propagandă, în creșterea in
fluenței acesteia în dezvol
tarea conștiinței socialiste.

C. VALERIU

In dimineața zilei de ieri, 
Ia ora 7, la punctul de lu
cru al blocului 59 de pe 
șantierul din Petroșani, 
constructorii1 și-au început 
activitatea. Se încărca mo
zaic și mortar .

autobasculan-
tă încărcată " ‘ '
tocmai des
cărca mortarul.
£.3 fața locului erau p.c- 
zenți tovarășii Nicolae Sa- 
ȘU, șeful șantierului I Pe
troșani, Constantin Albu, 
șeful punctului de lucru și 
maistrul Ilie Catilina. Deși 
începuse o ploaie măruntă 
spre lauda lor, oamenii nu 
și-ău încetat nici ur. mo
ment activitatea ..Mortarul 
și betonul nu trebuie să

aștepte", zic 
voioși în fața 
aparatului de fotografiat...

„Am putea avea realizări 
zilnice mai mari,, ne spune 
tovarășul Nicolae Sasu, da

constructorii. betoanele au fost aduse 
obiectivului din orașul Vulcan.. La punc

tul de lucru bloc 17, unde 
lucrează formația construc
torilor de la Orășlte. sub 
îndrumarea maistrului Pân

dele Popescu, 
au foșt zile 
in această sap- , 
'.amină. cînd 
t>et nanele au 
fost aduse de

că .betoanele ar ii aduse la Vulcan . Deci, în loc să 
de la Livezeni. Dar și as- fie adilse de Ia 3 .km dis- 
tăzi le-arn primit de la Vul- "tanță, betoanele sini cărate 
.can“. Pe același șantier, la 
punctul de lucru unde se 
toarnă fundațiile blocului
AS, botoniștii din echipa ; 
condusă . de'Gheorghe Boz- 
qa au turnat două zile la 
rinrf mai puți" be.fon deci1: 
ar îi posibil din cauză că...

de la circa 15 km distanță. 
Explicația ? Există diferite! 
tipuri și mărci de betoane

Viore! STRĂUȚ

(Coniiuuare m pas. a l-tat.

Orientări ferme spre o noua 
calitate în viața organizațiilor U.T.C.

Integrat, pe deplin în 
complexitatea vieții politi
ce, economice și sociale a 
municipiului, tineretul Văii 
Jiului are o mare cotă de 
participare Ia realizările ca
re fac prestigiul unor co
lective de muncă din pro
ducție, investiții, cercetare 
științifică, din învățămînt, 
educație sau cultură. Prac
tic, prin natura lucrurilor, 
în :fiecare: întreprindere sau 
instituție în fiecare acțiu
ne poliiică sau manifestare 
culturala este resimțită in
fuzii do valori si pot fi 
constatate abnegația, pasi

unea, dăruirea și răspun
derea cu care tinerii, con
tribuie la îmbogățirea vieții 
noastre social-economice.

O recentă analiză asupra 
activității și rezultatelor ob

ținute de organizațiile U.T.C. 
din Valea Jiului a recon
firmat atitudinea înaintată, 
plină de răspundere, a ma
jorității tinerilor, manifes
tată pe suportul și ca re
flex al condițiilor tot mai 
bune de muncă și viață, de 
Pregătire și afirmare ce Ie 
sînt create. Scopul anali
zei l-a constituit îm.orcarea 
de a găsi și pune în va

loare noi posibilități de 
îmbunătățire a activității, 
de creștere a participării 
tinerilor la viața economi- 
co-socială,. Astfel, analiza 
a scos în evidență că în 
rezultatele bune obținute 
pe plan economic de uni
tăți — cum sînt l.M. Lu
peni, l.M. Petrila,. l.M. Pa
roșeni, l.M, Bărbăteni, sec
țiile de preparare a cărbu
nelui, I.U.M.P.. I.R.I.U.M.P.,

I. MUSTAȚA

(Continuare io pag. a 2-ai
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Orientări ferme
spre o nouă calitate

. (Urmare din pagina 1)

I.F.A. Vîscoza, întreprinde
rea. de tricotaje și altele 
-— șe regăsește din plin șt 
'aportul tinerilor, activita
tea stăruitoare. desfășurată , 
de organizațiile U.T'.C. în 
mod obiectiv, corolarul ă- 
cestei stări , de fapt ne a- 
rala că, în ceiedalte, între
prinderi, restanțele. înregis
trate la indicatorii planului 

printre 
și neajunsurile din 
unor organizații do 

abaterile săvârșite
Analiza a 

necesita
tea intensificării muncii po
litice în rîiidgl acestora, 
prin îmbunătățirea vieții in
terne de organizație, prin 
acțiuni care să contribuie 
la creșterea răspunderii ti
nerilor față de îndatorirea 
de a realiza și depăși nor- 
mele de producție, de a 
promova o conduită, model 
în muncă; în procesul com
plex și îndelungat al pre
gătirii și perfecționării 
multilaterale. Fără să cla
sifice organizațiile IJ.’l.C. 
după criteriul „sînt bune ce
le din întreprinderile unde 
s-a realizat planul, și âu 
lipsuri celelalte! unde pla
nul do producție nu -s-a 
realizat", analiza a scos în 
evidență, în sarcina tutu
ror, adevăratele resurse ale 
îmbunătățirii vieții de or
ganizație, cîștigînd datorită 
obiectivitătii, puterea de a 
convinge prin argumentul 
constatărilor făcute.

Prezentate pentru ° dez
batere mai largă, în acti
vul comitetului municipal 
al organizai iei,' U.T.Ci, con-, 
cluziile au fost însușite pe 
deplin. Mai mult, în opi
niile exprimate cu acest 
prilej am reținut o remar
că sugestivă care depășeș
te sfera de cuprindere a 
sintezei concluziilor, refe- 
rindu-se la acțiunea amplă,

economic cuprind.
cauze, 
munca 
tineret.
de unii tineri, 
subliniat tocmai

desfășurată pe toată perioa
da controlului : 
mai bun și mai 
tructaj de care 
ciat", a arătat 
de organizație, 
erea dă un plus de 
lo.ire activității desfășurate 
de colectivul de control, 
prin prisma îndrumării con
crete, in mijlocul. tinerilor,

■ acolo: unde se hotărăște în
făptuirea sarcinilor organi
zației, asupra metodelor de 
lucru ce trebuie folosite 
perîlru o eficiența crescân
dă a muncii politice și edu
cative a„. fiecărei organiza- 
tu de tineret.

Activul comitetului muni
cipal al U.T.C., comitetele 
și birourile organizațiilor 
din localități, întreprinderi 
și instituții au reținut ne
ajunsurile constatate de co
lectiv,: au stabilit măsuri a- 
decvate astfel ca, și în a- 
cest domeniu, asupra rezul
tatelor viitoare să fie im
primată amprenta unei noi 
calități.

„A fost cel 
concret ins- 
am benefi- 

un secretar 
iar apreci- 

va-

(Urmare din pag. 1)

constructori 
de lucrări, 

fabrica" la Vul- 
la Livezeni. Au- 

autobetonie- 
betonul și 
la... Lupeni. 
luni de zile 
transporturi 

o ca- 
astfei 
drept 
lucru 
Cons-

soli< itate de 
pe faze fizice 
linele se 
can, altele 
tobasculantele și
rele transportă 
de la Livezeni 
Se practică de 
un „sistem" de 
încrucișate, bătîndu-se 
le lungă, irosindu-se 
carburanți și avînd 
rezultat un ritm de 
mai lent pe șantiere, 
tructorii așteaptă, între do
uă turnări de betoane une
ori și mai bine de o oră pî
nă le sosește betonul. Cu

Manifestări din cadrai fazei de masă a Festivalului
„Cîntarea

Duminică, în sala Palatului cultural din 
Lupeni a avut Ioc .trecerea în revistă a for
mațiilor artistice ale școlilor generale din 
localitate, organizate în cadrul fazei de ma
să a Festivalului național „Cîntarea Româ
niei". Luni, în: aceeași sală,’ s-a desfășurat 
trecerea în revistă a formațiilor artistice 
ale șoimilor patriei din oraș. Au cîștigat a- 
precierile publicului montajul literar cu te
ma „Copiii cintă România", dansul tematic 
„Minerii" prezentate de șoimii patriei de

României"
la grădinița nr. 6, precum și dansul popu
lar maghiar și ansamblul coral cu care a 
participat la trecerea în revistă grădinița 
nr. 1. O revelație a concursului, totodată și 
o speranță, a fost pionierul Tiberiu Farkaș, 
reprezentantul Casei pionierilor și șoimilor 
patriei, care a interpretat Ia vioară „Balada 
Iui lancu".

Gabriela ANDRAȘ, 
IULIU POPA 

corespondenți

I se spunea

alte cuvinte, combustibil și 
timp de lucru irosite...

Or, la nivelul grupului, de 
șantiere Petroșani al T.C.Hr- 
exislă un compartiment de 
specialitate — serviciul de 
producție care ar trebui 

în . 
sînt 

de

să urmărească zilnic, 
mod sistematic, cum 
aprovizionate punctele 
lucru și-în ce măsura, cu ce 
eficiență s.e folosesc mărcile 
de ciment și utilajele de 
transport. _ln plus, în con
dițiile actuale, șefii de șan
tiere sînt nevdiți să se de
plaseze la stațiile de betoa
ne din Livezeni sau Vulcan 
pentru a asigura... aprovi
zionarea punctelor de lucru 
cu- mărcile de betoane ne

cesăre. Prezența lor este 
mult mai necesară insă- pe 
șantiere acolo unde lucra- . 
rile și dirijarea. Oamenilor 
solicită aproape în fiecare 
moment deciziile competen
te ale șefului de șantier.

Oare nu s-ar putea orga
niza prepararea beloanelor 
pentru Lupeni la Vulcan, 
iar pentru zona estică a 
Văii la Livezeni pentru a se 
pune capăț sistemului nera
țional al „transporturilor în
crucișate" practicate în pre
zent ?

Supunem spre analiză a- 
ceaslă propunere conduce
rii Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H.

Cîteva filme, („Lovitură 
măiastră în serviciul ma
iestății sale", „De 7 ori. 
7“, „Africa Express") s-au 
bucurat de succes și au 
consacrat' numele regizo
rului Michele Lupo în 
conștiința publicului. Ia
tă de ce fimiil „1 se spu
nea „Buldozerul" atrage 
spre sala de cinema pe 

amatorii sen
zațiilor lari. —■---------- -------

Intensificarea acțiunilor de reducere 
a conținutului de steril

(Urmare din pag 1)

economici ai preparației, pe 
de o parte, iar, pe de altă • 
parte asupra realizărilor u- 
nitălilor miniere. La prepa- 
rație, din cauza restanțelor 
înregistrate în primele 4 luni 
ia livrarea sortimentului spe
cial pentru cocs, planul pro- ; 
ducției marfă nu s-a reali
zat decît în proporție de 
97,1 la sută, iar la produc
ea globală doar în propor
ție de 95,6 la sută. Încă un 
amănunt deosebit de sem
nificativ: pentru cele 30001— 
3200 tone sterii cuprinse în 
producția brută supusă pre
parării se consumă într-o . 
zi peste 20.000 kWh energie 
electrică. In aceiași timp, 
pentru că eforturile în ve
derea creșterii recuperării 
în cărbune cocsifieabil șe 
realizează pe seama înrău
tățirii cenușii sortului de 
mixte energetice, prqparația 
a plătit 19 milioane ici pe
nalizări pentru nerespecta- instalației, pentru a crește

recuperarea în cărbune coc- 
sificabil. Ne-am referit ia 
aceste îmbunătățiri tehnolo
gice cu alt. prilej. ..Ele își 

te. nf,,.

rea indicatorului de calitate 
ia acest sortiment. Or, toate 
au influențe directe asupra 
cheltuielilor de producție, 
asupra fondului de retribu- confirmă cu prisosință efec- 
ție. Bunăoară, pe trimestrul tul, contribuind nemijlocit 
i. fondul de retribuție al 
preparației a fost diminuat 
cu '5,02 la sulă. La 
lor, cele trei unități 
piere au fost penalizate pe 
4 luni pentru depășirea nor
mei admise de cenușă Ia 
producția brută cu 85 086 
tone cărbune, echivalent cu.
22 698 000 lei, ceea, ce a 
diminuat cu aceeași sumă 
producția netă valorică a 
întreprinderilor miniere. E 
mult, chiar foarte mult I

Evident, pentru a ține 
pusul cu cerințele de .căr
bune cocsiiicabil, in condi
țiile înrăutățirii cenușii pro
duc (iei brute supuse prepa
rării, colectivul de prepara
tori a acționat cu,. responșa- 
bilitâte și spirit creator 
pentru a mări selectivitatea

la creșterea recuperării în 
cărbunele cocsifieabil, A- 

rîndul dăugăm doar că în cadrul 
mi- preparației este, în curs de 

finalizare încă o măsură 
menită să micșoreze conți
nutul de steril vizibil din 
cărbunele brut supus prepa
rării, mai ales pentru, pro
tejarea instalației de prepa- 
răre, și anume punerea în 
funcțiune a unei instalații 
de evacuare a sterilului re
zultat din claubare în in
cinta preparației. Deci, din 
luna august se va clauba și 

■' " ’ cea
nu 
de
la
re-

s-au

la preparației astfel
150 tone de steril pe zl 
vor mai intra în procesul 
spălare, ci vor fi direct 
haldă. Cu aceasta, însă, 
zeryele preparatorilor 
epuizat.

— Prin efortul colectivu
lui nostru — ne, spunea ing. 
Tudor -Geamănu, șeful pre
paratei Lupeni, am reușit să 
asigurăm o selectivitate mai 
mare instalației decît este 
prevăzut în proiect. Recu-, 
perările realizate la cenușa 
cărbunelui brut actual, re
calculate la nivelul cenușii 
din S.T.E. silit mai mari, 
în medie, cu 3 puncte. Dar, 
calitatea cărbunelui brut 
s-a înrăutățit excesiv, incit 
eforturile preparatorilor nu 
mai acoperă depășirile la 
cenușa brutului.

Este vorba,, deci, de încă 
un argument in faci darea 
înțelegerii de către toate 
colectivele miniere a adevă
rului că realizarea produc
ției de cărbune cocsiiicabil 
este determinată de calita
tea, deci de micșorarea con
ținutului de steril al cărbu
nelui'brut extras din mină! 
In virtutea acestui adevăr 
trebuie acționat așadar, mai 
stăruitor, la fiecare mină I

va 
funcționa pînă în ziua de

I® Cu concursul unor lu
crători de la ■ T.L.li.S

I
I

Districtul de drumuri și po
duri Livezeni, Filiala Pe
troșani a B.T.T. amenajea
ză în apropierea motelului 
„Valea de Pești? o modernă 
bază sportivă, care va cu
prinde terenuri de handbal, 
tenis, volei și baschet. Este

domn de remarcat termenul Petroșani. Expoziția 
record de construire a ba
zei, dat fiind că după 20 de 15 iunie, inclusiv, 
zile de șantier, la 10 iunie, 
se așteaptă să fie inaugu-

și rată,
® Luni, la ora 16, la Mu

zeul mineritului, se va des
fășura vernisajul expoziției 
„Arta și viața", care cuprin
de 74 de piese de broderie, 
sculptură și mozaic, reali
zate de artista .amatoare 
Teofila Teodorovici din

• După ce.au repurtat 
un succes binemeritat în 
Oltenia,. Muntenia și Capi
tala țării, colectivul artis
tic al Teatrului de stat Va
lea Jiului, care a pus în 
scenă viziunea dramatică 
„Pluta Meduzei", semnată 
de . poetul Marin .Sorescu, 
întreprinde, începînd de

mîinc, un turneu în Ardeal, 
fiind vizate municipiile Si
biu, Cluj-Napoca, Turda, O- 
radea, Arad și Timișoara. 
După cum se vede „Pluta 
Meduzei"... plutește pe ape
le succesului, aplauzele iu
bitorilor Thăliei 
țara ,îi asigură...
robit.

• La Filiala
O.J.T. se fac înscrieri pen- 
iru excursie în U.R.S.S. pe

din toată 
vînt 'avo

Petroșani a

în întîmpinarea 
Zilei copilului
• Sîmbătă, 31 mai (ora
), în cadrul li

brăriei „Ion <’ r e a n g ă“, 
din Petroșani, se organizea
ză o expoziție cu vînzarc 
de corle pentru copii, ur-‘ 
mata de un program artis-

nr. 7 
șoimi-

Școala generala 
și Casa pionierilor și 
lor patriei din Petroșani au 
organizat în ziua de 28 mai 
a.c. o inliinne a comandan
ților de la școli'e generale 
nr. 5, 6 și 7 cu tema „Con
tribuția organizației piOnie- 
riior Ia formarea generați- 

de copii din Țara noas-

® l.C.S, Mărfuri indus
triale Petroșani; a organizat 
ieri, la magazinul de confec
ții pentru copii din Petroșani, 
o reușită paradă a modetce- 
lor mici. Astăzi, la ora 16, 
Ia magazinul de < 
din Petrila va avea 
asemenea, 6 paradă 
pentru copii.

• „Sîntem nepoți 
și de romani", a fost gene
ricul galei de filme pentru 
copii care a avut loc mier
curi 28 mâi, la Petrila, fil
me vizionate de 700 de 
pionieri. . •

confecții 
i loc, de 
a modei

împreună cu firma 
varia — Film, ne

„ h'uii/oz firul"
In filmul turnat cu doi 

ani în urmă la Cinei ilta, 
Ba- 

întîl- ■
nim cu un sportiv pro
fund decepționat de ma
trapazlâcurile din cercuri
le fotbalistice (scenariș
tii Marcello Fondato și 
Francesco Scardanaglia 
au 
dreptul sibilinice,

- ne
------------------- ja

_ Dar adevă- -i iliii scandalrâtul motiv'^rOnîCa «IimUIUI a zguduit
ai afluenței

publicului _
este protagonistul 
culei, Bud . Spencer, 
campionul de citch, 
a creat un personaj 
cîștigat aproape fără re
zerve simpatia. Desigur, 
el nu este un mare actor 
în sensul figurat al no
țiunii, ci intr-un sens con
cret, adică figura sa im
punătoare este aceea ca
re l-a predestinat pentru 
un anumit tip de roluri. 
Această categorie de per
sonaje a fost anume cre
ată pentru Bud Spencer, 
cu ingeniozitate și spirit 
întreprinzător, în ■ sensul : 
că se valorifică în pri»' 
mul rînd fizicul masiv al 
vedetei, cu care se aso
ciază fericit bonomia 
jovialitatea sa.

După Picdone —
sonaj de un incontestabil 
pitoresc —r, Spencer se 
reîntoarce la lumea spor
tului, interpretînd pe un lost 
folbalist, căruia i s-a li
pit (nu tară oarecare tîlc) 
porecla de „Buldozerul 
Avîndu-se in vedere 'for 

gigantică a lui Bud, 
e greu de imaginat că 
netezea fără proble- 
deosebite drumul ba-

disponibilități de-a 
dacă 

qîndim 
recentul 

care

peli- 
ex- 

care 
ce-a

și

per-

ia
nu
el
me
Ionului rotund spre poar
ta adversarului.

itinerariul Moscova — Ri
ga — Talin — Leningrad — 
Moscova, pentru perioada 
3—15 august 1980.

• Tir cu arc u L Poli
gonul „Herăstrău" din Bucu
rești a găzduit timp de do
uă zile, întrecerile de tir 
cu arcul din cadrul „Cupei 
României" ediția 1980. Lotul 
antrenorului Vasile Tămaș 
dih Aninorsa s-a clasat pe 
locul 2 (22 de puncte), în

rt e- 
îm-

■, •  —:— Italia1...),
cis 

brățișeze sportul acvatic» 
Dar fiindcă o comedie 

nu se poate opri aici, sce
nariștii au confecționat o 
întreagă șaradă de în- 
lîmplări, din care 
lipsește un bobirnac 
lurător ia emlaza 
ricanilor, afișind aere

să

nu 
us- 

ame- 
le 

superioritate față de niș
te tineri italieni. Michele 
Lupo nu se ferește nici 
de culorile mai tari. cînd,. 
e vorba de portretizarea'** 
americanilor.

Filmul are cîteva sec
vențe anlologice, stâr
nind un haz molipsitor. 
Ne gîndim aici la scene
le „scanderbeg“-uiui 
la aceea u meciului 
cisiv, in care Bud se 
lănțuie și îi învață 
te exemplar pe adversarii 
din baza

Dacă e să tragem 
concluzie 
acest film, putem afirma 
că „I se spunea „Buldoze
rul" este un bun prilej 
de amuzament, o peliculă 
elaborată cu meșteșug, 
peliculă care — nu ne în
doim ----va deconecta
spectatorii în acest debut 
de stagiune estivală.

mililară,

sau
de- 

dez- 
min-

o
finală despre

C. AtEXANDRESCU

urma trăgătorilor din Satu 
Mare. S-au evidențiat Dori
na Damian) Elena Gheorghe, 
Gheorghe Pop, Virgil Vla- 
sim, Vasile Bud, Elena Hă- 
bian și antrenorul l Vasile 
Tămaș. (Staicu Băloi) . /

Rubrică redactată de
Ion RED

K

I
f
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Zicala populară în a cărei înțelepciune se spune 
că dacă vezi ograda, cunoști gospodarul, își păstrează 
neștirbită valoarea și actualitatea. Ne-am convins de 
acest adevăr văzînd recent zonele verzi cu aspect do 
parc ale blocurilor nr. .50, 52 și 54 diiv strada Aviato
rilor, nr. 3, 7, 12, 22. 24, 26, 3.5, 39, 41 și altele din stra
da Independenței, cartierul Aeroport — Petroșani. 
Creatorii cadrului deosebit de plăcut pe carc-1 dau spa
țiile respective sînt locatarii Vasile IvanoL Mihail Vîș- 
lovșchi, Iosif Tederan, Vasile Pelruș, Mihai Ionoscu, 
Iosif (Dodi) Cazan, Vasile Gheorghiu, Vasile Irodi, Ioan 
Link. Gheorghe Lixandru- și mulți alți 
membri ai comitetelor 
sabili de blocuri și de 
Petroșaniului'

președinți și 
asociațiilor do locatari, respon- 
scări, toți gospodari pasionați ai

lei cu bănci, bineînțeles, 
după ce împrejmuim terenul. 
Imediat ce molozul se va 
transporta, vom trece la 
acțiune. Noi locatarii cu 
munca, iar consiliul popular, 
ca în alilea ocazii de pînă 

sprijinul. Dorim 
23 August parcul 
contur. Am mare 
în membrii aso- 
experiența pro-

54 au fost create în numai
2—3 ani, pe spații denivela
te și cu multă piatră, fru
moase zone verzi. Aici își 
desfășoară activitatea comi
telui asociației de locatari 
nr. 10 13 al cărui președin
te este Vasile Ivanof, mun
citor la l.M. Livezeni. Des
pre rezultatele activității a- 
cestui pasionat qospodar am 
mai vorbit și cu alt prilej. 
Ne vom referi acum la 
proiectele și preocupările lui - 
penlru perioada de. pînă la 
23 August în situația în ca
re un extins spațiu din a- preajma blocurilor 54, 
ria asociației de locatari, în 
fruntea căreia se află, a 
fost eliberat de o construc
ție veche.
~ Așteptăm de mult timp 

eliberarea terenului dintre

'deComitetul asociației 
locatari nr. 4, bunăoară, 
și-a fixat obiectivele pe a- 
cest an în domeniul înfru
musețării printr-un punct 
distinct al hotărîrii adoptate 
de adunarea generală a lo
catarilor, care , prevede : 
„Mobilizarea locatarilor, în- 
cepînd cu luna aprilie;- la 
acțiuni de muncă voluntar- 
p.ilrialică pentru întreține
rea zonelor verzi, amenaja
rea de ronduri pentru flori, 
plantarea de arbori orna
mentali, completarea gardu
rilor vii și cosirea ierbii în 
tot cursul verii". Președin
tele asociației, Mihai Vîș- 
lovschi, ne-a relatat cu sa
tisfacție că prevederile ho
tărîrii adunării generale a 
locatarilor s-au înfăptuit de
ja în mare parte. Membrii: 
asociației au prestat în lu
nile aprilie și mai peste 
2500 ore de muncă patrioti
că. S-au fasonat coloanele și 
văruit tulpinele arborilor 
ornamentali, s-au făcut plan
tări de completare la gar
durile vil, s-au sădit flori 
și trandafiri, s-au zugrăvit 
casele scărilor la blocuri
le nr. 10 și 11.

Atît la această 
cît și la : celelalte 
tier nu este însă
problema cosirii ierbii. Fie
care bloc se descurcă cum 
poate. Mai cosesc unde, cît 
și cum vor și unii crescători 
de animale, în timp ce tau
rii de la stațiile de montă 
sînt și acum hrăniți cu (în. . gramele lor sarcini pentru 
Oare îngrijitorii acestora au 
uitat să cosească ? De pe 
zona verde a blocului 
39 în care locuiește 
ședințele asociației de loca
tari nr. 6, Mihail Ioriescu,

de pc aceeași stradă, iarba 
era proaspăt cosită.

— Cum ați reușit? — l-am 
întrebat pe Mihail Ionescu:

—■ Intîmplător, un cetă-

asociație, 
din car- 

rezolvată

Pe tema aplicării Decretului nr. 46511980
Cine valorifică ambalajele din sticlă, 

ciobite ?.
teze achiziționarea de că
tre centrele de achiziții ,și 
magazine, la un' preț re
dus, a tuturor ambalaje
lor din Sticlă, indiferent de 
mărime, formă, culoare ori 
ciobite pentru a fi trimi
se la fabricile de sticlă 
pentru retopire.

Aceleași unități ar putea 
face sortarea și expedierea 
la beneficiari, asigurînd e- 
vitarea pierderilor de ma
teriale care pot și trebu
ie refolosite. Ln cazul la 
care mă refer, a sticlei.

Aure] ATEȘ1U, 
Vulcan

La noi, în Vulcan, cen
trele de achiziționare și 
magazinele nu primesc de- 
cît sticle care au stasul 
marcat pe ele. Nu se pri
mesc sticle de 1/2 litru 
cu filet (import), borcane 
mici de bulion. De aseme
nea, în mod' normal, nu. 

. se primesc ambalaje din 
sticle oricît de puțin cio
bite, Cetățenii sînt nevoiți 
să arunce la gunoi toate 
sticlele .fără STAS pe ele, 
ori să ocupe spațiile că
mărilor cu ele. Iată de 
ce propun organelor noas
tre competente să perfec-

'acum, cu 
cu pînă la 
sa prindă 
încredere 
ciației, în 
prie.

Frumoasele amenajări din
50,

52 ale asociației nr. 10 B, 
spiritul de inițiativă și pa
siunea gospodărească a pre
ședintelui ei, constituie o 
garanție că ceea ce este a- 
cum o intenție va deveni 
peste cîteva luni faptă. Cî
teva zeci de copii vor avea 
locul lor de joacă și îm
preună cu ei se vor simți 
bine în viitorul parc 
rinții lor. In același 
o zonă 
fierului 
un plus

Stilul
și experiența celor 
sociații de locatari 
șe în întrecerea 
înfrumusețarea localităților 
pe anul trecut, trebuie în
sușite și amplificate de cît 
mai multe alte asociații. Din 
aceasta, Petrdșaniul, toți cei 
ce trăim și muncim în Valea 
Jiului, vom avea numai de 
cîștigat.

Toma ȚAȚARCA

Asociațiile de locatari trebuie
să-și propună, dar, mai ales,

să înfăptuiască 
obiective gospodărești concrete

relativ nouă 
Aeroport, va 
de frumusețe, 
de muncă

Și Pă- 
timp, 

a car- 
cîștiga

De ce refuz, în loc de numerar ?

țean a venit- să ia iarbă de 
pe zona verde- L-am rugat 
să cosească cu atenție 
ca să nu taie și florile, și 
așa a făcut. LTn exemplu, 
poate o experiență, care ar 
trebui să fie luală în sea
mă, De altfel, strada Inde
pendenței cu numeroasele și 
frumoasele ei zone verzi, cu 
mulți arbori ornamentali, 
garduri vii și flori, dovezi 
concludente ale hărniciei lo
catarilor ei, ar putea fi 
luată drept model de asocia
țiile de locatari. Spre străzi 
frumoase, spre un cartier- 
parc ar trebui să se în
drepte preocupările gospo
dărești ale tuturor asocia
țiilor de locatari. Din păca
te, însă, unele asociații nici 
nu și-au prevăzut în pro-

blocurile noastre — spu
nea Vasi'e Ivanof. Acum a- 
cest lucru s-a produs. Mai 
trebuie transportat molozul. 
Toți locatarii asociației sîn- 
tem holărîți să amenajăm pe 
terenul respectiv un parc de 
agrement unde să grupăm 
aparatele de joacă pentru 
copii, să aranjăm cîteva a-

eficient 
două a- 
frunta- 
pentru

In urma anunțurilor pu
blicate în presă în ultima 
vreme, m-am prezentat la 
mai multe magazine din 
Petroșani cu sticle și bor
cane pentru a le valorifi
ca. Am constatat însă cu 
această ocazie că magazi
nele nu achiziționează de
loc sticle de 3/4 1, sticle 
ornahientate — indiferent 
'de ihărințe -tr, de 1/4 -au 
1/2 litru. De asemenea,

nu 
mea 
sau

1/2 litru. De asemenea, 
magazinele, cu cîteva ex
cepții, nu primesc amba
laje din sticlă contra nu
merar, .așa cum s-a anun
țat. Sînt prea puține ma
gazinele alimentare care . 
achiziționează borcane.

Se încearcă o justificare 
cu absența spațiului și a 
lăzilor de depozitare. Toa
te aceste „motivări" 
pol, după părerea 
motiva comoditatea
.chiar tărăgănarea măsuri
lor pe care întreprinderile 
comerciale sînt datoare să 
le ia pentru a aplica în
tocmai prevederile recen
tului decret referitor , la ne
cesitatea aducerii în cir
cuitul economic a tuturor 
materialelor refoîoșibile.

••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••«

nr.
pre-

membrii comitetelor lor, 
pentru locatari în acest do
meniu.

La capătul (actual I) dins
pre Livezeni al cartierului, 
în fața blocurilor nr. 50 și

SEMNE DE ÎNTREBARE
| PĂRĂSIT. Ce forjă her- _______ ____ .

culeană a aruncat un șa- TREBUIE SA FIE 400 ML? 
siu întreg al unei mașini Pe geamul chioșcului de

I de mare tonaj peste niște răcoritoare amplasatI J.--- ;>. * ?•'' ■ ■ ■ . ■ i: • ...a ■ . • .. . v .’ . v_" • • _ * - ■ — •...».
I rea fostei mori de porumb

Idin Petroșani, 11-am reușit 
s-o aflăm nici dc la ve-

I etnii locului cu pricina. 
Cert este însă faptul că 
șasiul, să tot aibă cîtexa

I - tone, precum și alt fier 
| vechi, este lăsat în pără- 
I sire, pradă intemperiilor, 

în loc să fie colectat și
. trimis spre oțelării unde

este atît de multă nevoie zierul din chioșc "servește
I de metal. In apropiere se siropul și sifonul, pahare 
l află cîteva unități 'econo- ' '
ț mice unde lucrează tineri 

harnici, dornici să partici
pe și la acțiuni dc colec
tare și valorificare a fie
rului vechi. Pe cînd o ini

țiativă în această direcție 
organizațiilor

u-

DE CE 300 ML C1ND

lundații vechi din apropie- parcul din Petroșani scrie 
clar că paharul de sifon 
cu sirop de zmeură, căp
șuni, cireșe ețc, cu canti
tatea de 400 ml costă 1,20 
lei, iar cel cu sirop de lă- 
miie, de aceeași cantitate, 
costă 1 leu. Pînă în a- 
cest punct lucrurile sînt 
foarte claie. „încurcătura" 
se află in... capacitatea 
paharelor cu care remi- 

î chioșc servește

Răspundem cititorilor
• ION PETRUȘAN, Pe

troșani: Transportul in co
mun, ca orice activitate de 
altfel, este supus unor, mo
dificări și adaptări, recla
mate de posibilități, cerințe 
și eficiență. Denumirea uni
tății .de transport local, de 
asemenea. Cît privește plat
forma de întoarcere de lin
gă stația PECO, ea a fost 
amenajată și este folosită 
deocamdată numai la orele 
de vîrf (5,30—8, 14—15,30 
etc.) de autobuzele de pe 
linia Aeroport — Piața Vic
toriei, pentru transportarea, 
oamenilor muncii de la ate
lierul mecanic al. I.R.I.U.M.P.. 
Fabrica de produse lactate 
și alte unități.

PETRU POPA, Vulcan: 
Din verificările făcute în 
teren nu rezultă cele sesi
zate de dumneavoastră în 
scrisoarea pe tare o . adre
sați redacției.

nomice. Dacă v-ați transfe
rat, intr-adevăr, în interesul 
serviciului, beneficiați de 
drepturile pe care le dă un 
astfel de transfer (Regle
mentare art. 69 Codul mun
cii, art..11 (a), Legea nr. 
1 /1970, art. 75 Legea 
57/1974).

• ION SOARE, Petroșani: 
Dacă v-ați prezentat la lo
cul de muncă avut înainte 
de încorporare în interiorul 
perioadei de 15 zile după 
terminarea serviciului mili- 

i acceptat tar, beneficiați de vechime 
suportarea 

și ono- 
drepturi 

în
Lțte- 

fixează

• AUREL VLAD, Uricani: 
Momentul efectuării și na
tura transferului in intere
sul serviciului sînt hotărîte, 
in toate cazurile, nu de per
soana în cauză, ci 
prinderea la care 
a se face un astfel 
fer. Dacă aceasta 
tat, în scopul îmbunătățirii 
funcționării ei, transferul în 
interesul serviciului, iar cea
laltă unitate l-a acceptat 
prin scrisoarea de răspuns 
la cererea de transfer, în
seamnă că ea a 
implicit 
cheltuielilor : 
rarea celorlalte 
implicate de transferul 
interesul serviciului, 
ralura juridică nu 
perioade în care se pot sau 
nu efectua transferuri în întreprinderea în care 
interesul serviciului, aces
tea fiind dictate de nevoile
și situațiile unilăților eco- aceste acte normative.

Emeric MUNTEANU, 
Petroșani

de între- 
Urmează 

de trans- 
a solici-

neîntreruptă la aceeași uni
tate cu toate drepturile ce 
decurg din aceasta. In acest 
sens sînt prevederile art. 
72 din Codul muncii și art. 
76 din Legea nr. 14/1972. 

lu
crați trebuie să respecte re
glementările statuate prin

I 
I
I
I

In numai două săptă- 
mîni, lucrînd multe zile 

pe ploaie, echipa de pa- 
vatori condusă de Nico- 
lae Stoica din cadrul 

E.G.C.L Petroșani, bene
ficiind de sprijinul unor 
întreprinderi și șantiere, 
a realizat sistematizarea 
circulației in Piața Vic
toriei prin lărgirea păr
ții carosabile din interio
rul pieței și a racordu
lui cu strada Republicii 
spre Petrila cu încă o 
bandă asfaltată.

Incepînd de astăzi, tra
ficul rutier poate fi o- 
rientat în acest punct 
central al orașului pe 
noul sens. Echipa de pa- 
vatori își continuă acti
vitatea în zona respecti
vă a municipiului' cu re
pararea trotuarelor.

Fotocritică pe adresa

care în loc de 4u0 ml, cum 
se specifică clar pe gea
mul chioșcului, au ștanțat 
pe ele cifra de 300 ml. Cu 
alte cuvinte, consumatorii 
plătesc 400 ml cu 1,20 lei, 
respectiv 1 leu și primesc 
300 ml răcoritoare. La 
fiecare pahar de lichid 
vînzătorul încasează o pă
trime din prețul paharului 
fără să ofere nimic. Dacă 
cu 300 ml de sifon nu-și 
potolește setea, consuma
torul n-are decît să mai 
ceară alt pahar de sifon. 
Vînzătorul îl oferă cu plă
cere. Sa facem un mic 
calcul, presupunînd că

din partea
U.T.C. dintr-una din 
nitățile respectix e ?

INVITAȚIE. E multă 
vreme de cînd în aparta
mentul nr. 3 din blocul C6 
de pe Aleea Muncii din 
Vulcan, locuit de V. Na- 
hc-rneac apa curge în vo
ie. Defecțiunea este de la 
coloană, dar necazurile le 
are locatarul. S-a tot plîns 
omul Ia E.G.C.L. să vină se vînd într-o zi cu soare 
meșterii să repare defec- 500 pahare de sifon: 500 
țiunea, dar n-au venit. Se x 0,30 lei - 150 lei. E ce- 
e.șteaptă oare invitație va, nu ? Dar cu ce drept?
specială? (T.V.)

1

-'li

In imaginea de fată este vorba des
pre grămadă de zgură rezultată de la 
centrala termică din cartierul 7 Noiem
brie al orașului Petrila, „completată" cu 
tot felul de reziduuri depuse de lucrăto
rii de la salubrizarea orașului și unii ce
tățeni. Aspectul contrastează supărător 
cu cadrul general, întrucît ,în imediata 
lui apropiere se află magazinul alimen- 
tar nr.' 2 laboratorul de, produse de co
fetărie și patiserie, precum și complexul 
de servire și comercial din centrul civic 
vechi al orașului. Oare cum pot justifica 
sectorul local de gospodărie comunală și 
asociația de locatari-din. cartier netranș- 
portarea grămezii de zgură respectivă 
care sporește continuu de luni de zile ? 
Sînt necesare însă nu justificări, ci mă
suri oprative pentru debarasarea centru
lui orașului de.. povara neglijenței.

Emilian DOBOȘ, 
-ubredacția Petrila
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Vizita delegației P. C. R. 

în Suedia
STOCKHOLM 29 (Ager

pres). — La 29 mai, tovară
șul Lars Werner, președinte
le Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, a pri
mit delegația P.C.R. formată 
din tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

Cu această ocazie a fost 
transmis din partea tovară
șului Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, un cald 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări de fericire și bu
năstare președintelui ,I.ars 
Werner, noi succese în ac
tivitatea P.S.C.S.

Mulțumind pentru salut, 
președintele P.S.C.S. a ru
gat să se transmită tova
rășului Nicoiae Ceaușescu 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de suc
ces în activitatea desfășura
tă în fruntea partidului și 
statului român, victorii tot 
mai mari poporului român 
în construirea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

peste 200 de persoane 
au fost ucise în Angola în 
timpul raidului întreprins 
la 25 mai de aviația sud- 
africană împotriva localită
ților limitrofe Namibiei, re
latează agenția France Pres
se, citind surse ale Consi
liului O'.N.U. pentru Nami
bia întrunit la Alger în 
sesiune extraordinară.

LA VARȘOVIA a luat 
sfîrșit sesiunea Comisiei po- 
lono-americane pentru pro
blemele comerțului. Au fost 
studiate, cu acest prilej.

DUMINICA, 1 IUNIE
8,30 Frumoasă ni-i copi

lăria.
9,00 Film artistic. Amintiri 

din copilărie. Ecrani
zare după Ion Crean- 

i, o gâ. o a a \
10.25 Viața satului.
11.45 Gaia copiilor (I). . /
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex.

Album duminical
13,05 Umor și muzică..
14,00 Woody, ciocănitoa- 

rea buclucașă — de
sene animate.

14.20 Găla UNICEF— Viena
15.20 Secvențe italiene.
15,35 Film serial. Război și 

pace. Ultimul episod.
16.30 Telesport. Fotbal. Fi

nala „Cupei României" 
Handbal masculin : 
România -- R-F. Ger- 
ma nia.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Copiii, viitorul tării.
19.30 Ga!a copiilor (II).
20.45 Film ' artistic. Prețul 

succesului. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor franceze.

22.15 Telejurnal.

LUNI, 2 IUNIE

86,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 Panoramic de pe Vito-

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Dosarul energici
19.45 Cadran mondial.
20.15 Tinerețea operetei.
HO,35 Orizont tehnico-știin- 

țific.
21.15 Roman foileton Bas

tardul. Episodul 3
22,05 Telejurnal.

marii, 3 iunie

10,00 Teleșcoală.
11,00 Tara cintezelor mele.

In cursul întrevederii a 
fost continuat schimbul de 
vederi privind preocupările 
actuale ale celor două parti
de, precum și unele aspec
te ale situației internaționale 

•a<tuaîe și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

★
In aceeași zi. Sten An

derson, secretar general al 
Partidului Muncitoresc So
cial-Democrat din Suedia, 
a primit delegația P.C.R., 
care efectuează o vizită în 
Suedia.

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R,, a fost trans
mis conducerii P.M.S.D., 
președintelui partidului, 
Olof Palme, un salut cordial, 
precum și cele mai bune u- 
rări de pace și prosperitate 
poporului suedez..

Secretarul general al 
P.M.S.D. a mulțumit și a â- 
dresat tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, ’ din partea pre
ședintelui P.M.S.D., Olof Pal
me, a conducerii ■ partidului, 
un salut călduros și urări 
de sănătate, precugi și de 
noi succese, prosperitate și 
fericire poporului român.

măsuri pentru activizarea 
schimbului bilateral de măr
furi și a colaborării econo
mice. Ambele părți; au de
clarat că există în aceste 
domenii considerabile po
sibilități potențiale care tre
buie utilizate, relatează- a- 
gențiâ P,A.P.. adăugind că 
s-a subliniat, totodată, uti
litatea creării de facilități 
formale în sfera conlucrării 
industriale.

PREȘEDINTELE .Consiliu
lui Militar Administrativ 
Provizoriu și prim-ministru 
al Etiopiei, Haile Mengistu 
Marian, și-a încheiat vizita 
oficiată de patru zile efec
tuată în Sudan, întoreîndu-se 
în patrie. La sosirea pe ae

Cîntece și jocuri popu
lare.

11.50 Telex.
15,00 Tenis internațional de 

la Roland Garros. 
Transmisiune directă 
de la Paris

16.30 Teleșcoală.
17,15 Clubul tineretului.
18,00 întrebări și răspunsuri.
18,25 Din țările socialiste.
18.50 lOOl de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Dosarul resurselor re- 

folosibile.
19,45 Concursul și festiva». 

Iul clntecului popu
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lar „Maria Tănase" 
Ediția a Vl-a, Craio
va 1980 — partea 1.

20,15 Ancheta TV.
In goană după trai 
ușor.

20.40 Teatru TV. John Ga
briel Borkman de 
Henrik Ibsen.

22,10 Telejurnal

MIERCURI, 4 IUNIE

15,00 Tertis. Turneul inter
național de la Roland 
Garros. Transmisiune 
directă.

16.30 Teleșcoală.
16,55 Itinerare turistice.
17,20 Tragerea pronoexpres.
17.30 Consultații juridice.
17.50 Din grădina cu flori 

multe.
18.30 Atenție la., neatenție!
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 La ordinea zilei în e- 

conomie.

Sesiunea Consiliului
Națiunilor Unite 
pentru Namibia
ALGER 29 (Agerpres). — 

Consiliul Națiunilor Unite 
pentru Namibia, „autorita
te administrativă legală" 
pentru acest teritoriu pînă 
la proclamarea indepen
denței, a inaugurat la Al
ger lucrările unei sesiuni 
extraordinare, în cursul că
reia vor fi elaborate noi re
comandări privind accesul 
la independență.

în cursul dezbaterilor 
participants la lucrări au 
condamnat prezența ilegală 
a Republicii Sud-Africane 
în Namibia. în acest sens, 
ministrul algerian al afa
cerilor externe, Mohamed 
Benyahia, a subliniat ne
cesitatea ca Organizația Na
țiunilor Unite să treacă la 
măsuri hotărite, conform 
dispozițiilor Cartei, prin ca
re să determine Republica 
Sud-Africană să se retragă 
din acest teritoriu.

roportul din Addis Abeba, 
șeful statului etiopian și-a 
exprimat satisfacția pentru 
rezultatele convorbirilor pur
tate cu președintele Sudanu
lui, Gaafar E| Nimeiri.

LA ROMA a fost semnat 
un acord de . cooperare în 
domeniul științelor sociale 
dintre Italia și R.p. Chine
ză. Acordul a .fost semnat 
de reprezentanți ai Comite
tului de cercetări național 
italian și ai Academiei chi
neze de științe sociale.

LA GENEVA a avut loc 
o nouă întîlnire între dele
gațiile U.R.S.S. și S.U.A. la 
negocierile bilaterale pri
vind interzicerea armelor 
chimice. ■

19,40 Noi, femeile!
20,20 Telecinemateca. Ci

clul: Mari actori. Ins
pectorul Brannigan. 
Producție a studiouri
lor americane.

22,05 Telejurnal.

JOI, 5 IUNIE

10,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton. Bas

tardul. Reluarea epi
sodului 3.

11,50 Telex,
15,00 Tenis. Semifinalele 

turneului internatio
nal de la Roland Gar

ros. Transmisiune di
rectă,

16.30 Teleșcoală.
16.50 Reportaj pe. glob? Me

xic — viitorul se naș
te din legendă.

17.10 La volan.
17,25 Viața culturală.
18,15 Mult e dulce.
18,35 Desene animăte. Sind- 

bad marinarul.
19,00 Telejurnal.
19.30 La zi în agricultură.
19.50 Moment folcloric.
20.10 Ora tineretului.
20.50 Autograf muzical.. Ion 

Voicu.
21,20 Jurnalul științelor și 

călătoriilor. Al 7-lea 
continent (I).

22,05 Telejurnal.

VINERI, 6 IUNIE ■

14.30 Tenis. Semifinalele tur
neului internațional 
de la Roland Garros. 
Transmisiune directă

Brutalitate excesivă 
a forțelor armate
SEUL 29 (Agerpres).— 

„Revolta din orașul Kwang
ju, care a început prin ma
nifestații pașnice ale stu
denților, s-a transformat în- 
tr-o răscoală populară, ca 
urinare a brutalităților in
credibile la care s-au de
dat forțele speciale de pa- 
rașutiști care au descins în 
oraș la 19 mai", relevă tri
misul special al agenției 
France Presse în Coreea de 
Sud.

*

SEUL 29 (Agerpres). — 
In Coreea de sud, în pofida 
represiunilor de o brutali
tate deosebită la care se 
dedau forțele armate ale 
regimului împotriva popu
lației civile, demonstrațiile 
antiguvernamentale nu au 
încetat După Cum relevă a- 
genția japoneză Jiji Press, 
circa 30 000 de persoane din 
orașul-port Mokpo au ma
nifestat, miercuri seara, ce- 
rînd demisia imediată a gu
vernului militar de la Seul, 
aflat sub controlul șefului 
poliției secrete sud-coreene, 
Chun Du 1-Iwan, și al altor 
generali, încetarea repre
siunilor împotriva popu
lației, instaurarea unui re
gim democratic.

SEUL 29 (Agerpres). — 
Regimul militar de la Seul 
continuă acțiunile de repre
salii, pentru a împiedica ex
tinderea valului de nemul
țumire a populației. După 
cum relatează agenția France 
Presse, poliția sud-coreeană 
a instituit starea de arest- 
la domiciliu plnă și pentru 
soția principalului lider al 
opoziției, Kim Dae Jung, a- 
restat încă din noaptea de 
17 spre 18 mai.

K5.u0 Publicitate. 
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba ger

mană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 Imagini din Suedia.
18.50 1U01 de seri. -
19,00 Telejurnal.
19.30 Reflector.
19.50 Festivalul interjude- 

’ țean de muzică corală
Dimitrie Kiriak — Pi
tești — 1980.

20,05 Film artistic. Omul fă
ră identitale. Premie
ră IV Producție a 
studiourilor bulgare.

21.40 Atelier de creație li- 
terar-artistica.

22,05 Telejurnal.

SIMBAtA, 7 IUNIE

9,30 Curs de limbă france- 
ză. •' ■<//:.,

9,50 Publicitate.
9,55 Telecinemateca.

11.40 Teleșcoală.
12,00 Concert educativ. O- 

magiu enescian.
13,00 Mozaic cultural-artiș- 

tic-sporliv. Tenis. As
pecte din finalele tur
neului internațional 
de la Roland Garros 
Transmisiune directa 
de Ia Paris. Fotbal. 
Belgia — România. 
Transmisiune de la 
Bruxelles. r

18,35 Săptămina politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea (XXXIII).
19.50 Teleenciclopedia.
20.30 Divertisment muzical- 

coregrafic.
21,10 Film serial. Dallas — 

Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 39.

22,00 Romanțe și cîntece 
de voie bună.

22.30 Telejurnal. Sport.

FILME
PETROȘANI 7 No

iembrie : Knock-out; Re
publica : Domnul miliard ; 
Unirea : I se spunea „Bul
dozerul".

PETRILA: Dragoste și. 
statistică, seriile 1—-II.

LONEA: Rug și flacără.
ANINOASA : Camionul 

de cursă lungă.
VULCAN — Luceafărul: 

Ruq și flacără.
LUPENI — Cultural: 

Un polițist incomod; Mun
citoresc: Clipa, seriile I-II.

URICANI : Copiii lui 
Sanchez.

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

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan — emisiu

ne pentru conducă- 
; torii auto,
ț 18,50 1001 de seri.
: 19,00 Telejurnal.
; 19,25 Obștea hotărăște și 
i înfăptuiește.
: 19,45 Flori de cîntec, flori 

întreprinderea minieră 
Aninoasa

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCU

PAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

— adjunct șef sector producție

■■■■— inginer miner — biroul programare

— maiștri, subingineri, ingineri mineri 
pentru funcția de conducător formație lu
cru — la sectoare de producție, investiții și 
aeraj

Concursul se va ține în data de 9 iu
nie 1980, ora 10, la sediul întreprinderii.

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN 
TRANSFER :

0 lăcătuși subteran

0 vulcanizatori subteran și suprafață

Retribuția și condițiile de încadrare 
sînt cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și 
nr. 57/1974.

întreprinderea minieră 
Paroșeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCU
PAREA URMĂTOARELOR POSTURI VA
CANTE :

0 șef birou topografie
0 inginer (subinginer) biroul tehnic.

Concursul va avea loc în ziua de 9 iu
nie 1980, ora 9, la sediul întreprinderii.

Retribuirea se face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57/1974.

Cererile pentru înscriere la concurs se 
vor depune la secretariatul întreprinderii.

Relații suplimentare la biroul organiza
re, personal, învăță mint, retribuire.

alese. Muzică popu
lară.

20.00 Reflector.
20,20 Film artistic : „Chea- 

tnă-mă în depărtarea 
luminoasă". Premie
ră TV. Producție a 
studiourilor sovieti
ce.

21,50 Revista literar-ar- 
tislică tv.

22,10 Telejurnal.

RADIO
13,00 De la 1. la 3. 15,00 

Ștudent-club. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordonate e- 
conomice. 16,40 Șlagărul 
românesc prin decenii. 
17,00 Buletin de știri. 17,05 
Melodii populare. 17.20 
Pentru patrie. 17,50 Cîn
tece patriotice. 18,00 Orele 
serii. 19,00 La zi — în ța
ră și peste hotare. 20,00 
Divertisment folcloric.
20.15 Semnale cu adresă. 
Cetățeanul sesizează, cetă
țeanul propune. 20,45 Ca
dențe sonore. 21,00 Bule
tin de știri. 21,30 Con
semnări, 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00—3,00 Non stop 
muzical nocturn.- /
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