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EXIGENȚE ALE ANULUI 1981

Mecanizare B Productivitate B Rentabilitate

Ritmicitate in realizarea planului 
și certitudine în asigurarea 

* J. 1 I A** *

1)

REVENIM
pe urmele 

asigurărilor primite 

la începutul anului

2)

3)

Cu ce eficiență au fost aplicate măsuri
le la care v-ați referit în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii și reali
zarea planului de cărbune ?
în ce măsura răspund cadrele tehnice 
din unitate exigențelor realizării tuturor 
indicatorilor economici ai acestui an ? 
Ce priorități constituie obiectivul preocu
părilor colectivului pentru asigurarea pro
ducției viitoare?

Azi, răspunde ing. Carol Schreter, directorul 
I. M. Uricani

Sudorul Ion Lupu șl 
lăcătușul
Băloi doi dintre mese
riașii de bază din ca
drul atelierului TH Pa- 
roșeni al I.R.I.U.M.P. 
Printr-o bună organi
zare a muncii cei doi 
muncitori îșî depășesc 
sarcinile de plan lunar 
cu peste 15 la sută.
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Noi obiective miniere in execuție
Puțul principal cu schip 

al I.M. Lupeni
Constructorii șantierului din Lupeni 

al I.C.M.M. au trăit în ultimele cinci 
zile la înalta tensiune a muncii și dă
ruirii, executînd în „foc continuu" tur
narea betonului, între cotele — 3 m și 
— 1 m, la fundația viitorului turn al 
puțului principal cu schip al I.M. Lu
peni. Acordînd un interes deosebit ca
lității și ritmului lucrărilor ei au înche
iat, ieri, această importantă fază de lu
crări, care precede începerea glisării 
turnului. S-au remarcat prin contribuția 
adusă echipele conduse de Mihai Dumi
tru și coordonatorii de lucrări Ion 
Dascălu, Miron Belgun Și Carol Ridzi.

Drum spre viitoarele 
orizonturi

O echipă com
plexă de electrolă- 
cătuși din sectoa
rele de investiții 
și electromecanic 
de la I.M. Ani- 
noasa, coordonată 
de maistrul meca
nic Iosif Nagy, fi
nalizează lucrări
le de montai al 
mașinii de extrac
ție din puțul orb 
nr. 9.

Noua capacitate 
de-extracție va

asigura deschide
rea în adîncime a 
lucrărilor minie
re de Ia orizon
turile XII. XIII si 
XIV. Odată cu 
terminarea lucră
rilor de 
al mașinii 
tractie, va 
săparea
— lucrare
zută să demareze 
pînă la sfîrșitul 
acestei luni.

montai 
de ex- 
începe 

puțului 
prevă-

— Tot ceea ce ne-am
V propus pentru a- 

ceasta perioadă s-a 
realizat, măsurile stabili
te au fost transpuse . în 
viață, urmărirea aplicării 
lor făcîndu-se cu consec
vență și fermitate. Dove
zile. sînt concretizate în 
realizările obținute — pla
nul la producția de căr
bune extras pe primele 
patru luni ale anului a 
fost depășit cu 8000 to
ne de cărbune, aceasta^ 
sigur, pe seama sporirii 
productivității muncii 
planificate, indicator la 
care am obținut rezul
tate superioare sarcinilor 
de plan și realizărilor 
precedente cu aproape 
100 kg de cărbune pe 
pbst. Am realizat plasa
rea optimă a formațiilor 
de lucru de la fronturile 
direct productive și am 
obținut rezultate bune
— sarcinile de plan au 
fost realizate și depășite
— și la lucrările de pre
gătire șj la cele de Inves
tiții. Altfel spus, odată 
cu strădaniile depuse 
pentru realizarea și de
pășirea ...planului. n-au 
lipsit preocupările pen
tru asigurarea viitoa
relor. capacități de pro
ducție.

2 Dacă majoritatea 
cadrelor tehnice

" nu răspundeau la 
nivelul impus ' de 
exigențele realizării 
tuturor indicatorilor e- 
conomici, nu am l'i ob
ținut rezultatele pe care

Astăzi, în toate loca
litățile Văii Jiului, începe 
ediția a doua a manifestă
rilor politico-ideologice, 
cultural-educative și spor
tive, desfășurate pînă la 
14 iunie, sub genericul 
„Laudă omului, muncii și 
creației sale", și organiza
re în cadrul Festivalului 
Staționai „Cîntarea Româ
niei" de consiliul munici
pal de educație politică și 
cultură socialistă. Simpo- 

le-am prezentat și la ca
re mai adaug îmbunătă
țirea continuă a calității 
cărbunelui pentru care 
am primit in acest an a- 
proape 4000 tone de căr
bune bonificație. Nomi
nalizez cîteva din cadre
le tehnice care s-au re
marcat în mod deosebit s 
inginerii Petru Hanciu, 
Ion Voin, Iacob Stoica, 
Aurel Dănilă, Sever Ga- 
va și loan Todea, subin- 
ginerii Ion Petrea și Al
fred Paroș, tehnicianul 
Eugen Desk, maiștrii 
loan Gliga, Ladislau K6- 
leș și Vasile Matei.

Mai sînt însă și unii 
maiștri care nu se Înscriu 
întotdeauna în aceste e- 
xigențe, cum este cazul 
maistrului electromeca
nic Vasile Giurgiu de la 
sectorul III, al maistru
lui minier loan Cojoca- 
ru de la același sector 
sau al maistrului minier 
Damian Nagy de la sec
torul I. Sîiit convins că 
puterea de 
de educare 
colectiv va 
tele .dorite 
cîteva 

3 

convingere, 
a întregului 
da rezulta

și în aceste 
cazuri răzlețe.

! Priorități : finali
zarea lucrărilor de 

"punere în 
une a complexului 
mare productivitate 
pe stratele 17—18, 
plex la care secțiile sînt 
puse deja pe poziție în 
abataj și tensionate, cu 
ajutorul căruia vom ob
ține o producție superi
oară celei realizate pînă

furicți- 
de 
de 

com-

zionul „Valea Jiului, vatra 
de istorie a meleagurilor 
hunedorene", care are loc 
astăzi la ora 18 la clubu
rile sindicatelor din mu- 

suita 
de 
a- 

prima 
simpo- 
recita- 
poezie

nicipiu, deschide 
manifestărilor ample, 
mare diversitate, din 
ceasta perioadă. In 
zi, în continuarea 
zioanelor, urmează 
luri de muzică și 
patriotică, revoluționară, 
și montaje literar-muzica- 
le cu tematică minerească

acum și mai ales cons
tantă ; realizarea în ace
lași ritm susținut a lu
crărilor de pregătire și 
investiții, pentru asigu-i 
tarea capacităților de 
producție necesare viito
rilor ani ai cincinalului 
actual, ia sfîrșitul căruia 
va trebui să extragem o 
cantitate de cărbune coc- 
siflcabil mai mare decît 
în acest an cu 200 000 
tone. Deci ritmicitate în 
realizarea planului actu
al și certitudine, sigu
ranță prin asigurarea ca
pacităților de producție 
pentru viitoarele succese.

Interviu realizat de. 
Dorin GHEȚA

unei întruniri speciale a

.. « € 'ft .

Brigada condusă de Gheorghe Șerbu de la sec torul III al I.M. Uricani, se evidențiază prin opera
tivitatea cu care lucrează la montarea și demontarea complexelor mecanizate. în imagine cîțiva din corn 
ponenții brigăzii : Gheorghe Blahoianu, Martin Sza bo, Mircea Apostu, Dumi tru Izvoranu, Iosif Buda 

și Constantin Duba. Foto : Șt. NEMECSEK

susținute de artiști ama
tori, pionieri și elevi.

!• Mîine, -la ora 10, la 
Casa de cultură din Petro
șani va avea loc simpozio
nul științific „Combaterea 
poluării — Protecția vieții", 
organizat în județul Hune
doara (15—16 mai) de Co- 
misia națională de demo
grafie, Consiliul popular 
județean. Inspectoratul șco
lar județean. Comisia na
țională a R.S.R. pentru 
U.N.E.S.C.O.

— Adevărul e că nu 
stăm deloc pe... roze, dim
potrivă. Deci trebuie să 
stăm de vorbă cu oame
nii...

Cuvintele aparțin pre
ședintelui consiliului oa
menilor muncii de la I.M, 
Lenea, II ie Păducel, 
refereau la situația 
după prima decadă 
luna mai și, legat 
ceasta situație, la

Și se 
minei 

din 
de a- 
rostul

Ieri, a fost lansată nava cosmică 
99$oiuz—40w cu echipaj comun 

româno * sovietic
La 14 mal 1981, ora 20 

și 17 minute, ora Bucu- 
reștiului, (21 și 17 minu
te, ora Moscovei), în 
Uniunea Sovietică a fost 
lansată nava cosmică 
„Soiuz-40" cu echipaj co
mun: comandantul 
vei, Leonid Popov, 
rou al Uniunii Sovietice, 
pilot cosmonaut, și Du

mitru Prunariu, cosmonaut 
cercetător, cetățean al Re-

na-
E-

executiv 3(1 c.o.m. 
de vorbă cu oa- 
adică a reflecta

biroului
A sta 

menii, 
împreună cu cei care ho
tărăsc soarta producției, 
asupra cauzelor rămîneri- 
lor în urmă și a hotărî 
împreună cu ei acțiunile 
cele mai stringente pen
tru redresarea minei — 
aceasta a fost rațiunea 
convocării biroului execu
tiv, iar ajutorarea brigă
zilor care au rămineri în 

publicii Socialiste România. 
Programul zborului na

vei „Soiuz-40" prevede 
cuplarea cu complexul ști
ințific orbital „Saliut 6“ 
— „Soiuz T-4“. Cosmonau- 
ții Popov și Prunariu vor 
efectua la bordul com
plexului o serie de 
cetări și experimente 

preună cu cosmonauții 
valionok și Savinîh, 
se află pe o orbită

cer- 
îm- 
Ko- 

care 
cir-

. urmă pentru a-și realiza
J sarcinile — drept tema

centrală a dezbaterii, fi. 
| ind socotită principala cale
I de acțiune pentru redresa

rea producției. Și pe bună 
dreptate. După încheierea 

, decadei I, din cele 40 de
brigăzi ale minei, 29 nu 
și-au 
plan, 
trate 
ză la 
pe 2500 tone cărbune, 
mult, e puțin ? Nu e prea 
mult dacă se are în, ve
dere că o asemenea res
tanță se poate recupera în 
cele două decade pînă la 
sfîrșitul lunii. Dar e

I. DUBEK

realizat sarcinile de 
Restanțele înrcgis- 
de brigăzi însumea- 
nivelul minei aproa- 

E

(Continuare în pag. a 3-a >

cumterestră ne la 12 
tie 1981.

In timpul zborului 
continua cercetările 
țiului cosmic în 
pașnice, efecfuate de ță
rile socialiste partici
pante la programul „In- 
tercosmos".

Sistemele aflate Ja 
bordul navei lucrează nor
mal. Cosmonauț/i Popov și 
Prunariu se simt bine.

nur-'

vor 
spa- 

scopuri
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc
O CERINȚĂ IMPERATIVĂ

Sporirea producției de carne 
prin valorificarea posibilităților proprii

Obligația: de însemnăta
te deosebită de a dezvolta 
gospodării anexe pentru 
eieșterea porcinelor si a 
păsărilor intră treptat în 
pi eocupările. întreprinde • 
rilor și instituțiilor care 
dispun de rezerve de 
hrană rezultate din acti
vitatea cantinelor proprii 
sau de servire a populației. 
Una dintre aceste unități 
din Valea Jiului este Spi
talul municipal Petroșani. 
In legătură cu modul in 
care spitalul și-a creat 
gospodăria anexă proprie 
am discutat cu tovarășul 
Elemer Biro, director admi
nistra ti v-economic. Proble
ma a fost abordată mai 
înainte, dar la realizarea 
practică a adăpostului ne. 
cesar s-a trecut în tri
mestrul IV 1980, iar în 
luna ianuarie a.c. au fost 
procurați. în condiții e- 
vantajoase. de la Spitalul 
orășenesc Lupeni — unita
te care și-a dezvoltat o 
gospodărie anexă proprie 
—.. 20 de purcei. De notat 
că într-eaga capacitate ca
re asigură condiții bune 
pentru creșterea a 30 de 
porcine, cu posibilități de 
a fi dezvoltată pînă la un 
număr de 50 de capete, de 
care dispune spitalul, s-a 
lealizat prin valorificarea 
unor rezerve locale de 
materiale și forță de mun
că, fără fonduri de inves. 
tiții prevăzute special. .Și 
în ceea ce privește hrana 
spitalul nu va solicita 
repartiții de furaie. ci va 
valorifica integral restu
rile rezultate din pregăti
rea și servirea meselor, a- 
preciate ca suficiente pen
tru numărul de animale 
de care se dispune în pre
zent. Administrația spita
lului a procedat bine soli- 
eitînd și primind îndrumă
rile de- specialitate din 
partea dispensarului' vete
rinar municipal atît in 
ceea ce privește construc
ția adăpostului cîț și în 
piivința hrănirii animale
lor. Toate aceste preocu
pări au avut drept rezultat 
ajungerea în prezent a ce
lor 20 de purcei, eu c ire 
s-a făcut . începutul. la 
greutatea de 40—50 kg.

Cetățenii din Petrila vor deveni în curînd bene 
ficiarii noii baze de agrement a orașului, la reali
zarea căreia contribuie grupuri de oameni ai muncii 
diia întreprinderile locale. In imagine, un aspect din 
timpul participării muncitorilor de ia preparația Pe- 
trila la construirea estradei de la viitorul loc de 
agrement.

Preocupări rodnice pen
tru crearea și dezvoltarea 
gospodăriei anexe proprii 
are și conducerea I.C.S.A, si 
A.P. Petroșani. Aceasta a 
început prin cumpărarea 
în luna octombrie anul 
trecut a cinci scrofițe și 
amenajarea într-un fost 
grajd a cinci boxe. Acum 
atît conducerea întreprin
derii, dar măi ales în
grijitorul Mihai Cipu. se 
pot mîndri cu primii 21 de 
purcei de 7 săptămîni 
foarte frumoși, pentru

Gospodăriile anexă — 
importante 

unități productive

creșterea cărora serviciul 
administrativ al unității 
realizează în aceste zile 
extinderea gospodăriei prin 
amenajarea a încă cinci 
boxe. Desigur, preocupă
rile din cadrul unității nu 
se vor opri la rezultatele 
de pînă acum.

A avut unele preocupări 
în ce privește reînființarea
— după multi ani de ab
sență — a gospodăriei a- 
nexe proprii pentru crește- 
îea porcinelor și păsărilor 
și administrația Institutu
lui de mine. Numărul de 
animale — 23 — pe care 
aceasta a reușit să le 
procure — este însă foarte 
mic în comparație cu po
sibilitățile interne de hra
nă și capacitatea de creș
tere disponibilă. Institutul
— după cum ne spunea 
directorul economic-admi- 
nistrativ. Mihail Chiceac — 
a întîmpinat mari greutăți 
in procurarea animalelor 
pentru creștere întrucît re
partiția ce i-a fost acor
dată nu a fost onorată de 
furnizor, fiind amînată pî
nă în luna iunie. Merito
rie este preocuparea ad
ministrației institutului 
pentru crearea condițiilor 
de creștere a păsărilor. < 
„Avem adăposturi și con
diții de hrană corespunză
toare —- ne declara tova
rășul Mihail Chiceac. A- 
vînd'însă în vedere vre

mea rece din Valea Jiului 
ne-am propus să achizi
ționăm pentru creștere un 
număr de 500 de, pui de 
găină liumai după data 
de 25 mai**.

Din analiza stadiului de 
dezvoltare a gospodăriilor 
anexe atins pînă în pre
zent de unitățile la care 
ne-am referit si modului în 
care sînt valorificate con
dițiile de hrană de care 
ele dispun se desprind cî- 
teva concluzii de care 
trebuie să se tină seama. 
Nu peste tot se acționea
ză cu destulă seriozitate și 
insistentă pentru dezvol
tarea mai puternică n 
gospodăriilor anexe. Deși 
au trecut multe luni de 
la stabilirea obligațiilor 
în acest domeniu, ne a- 
flăm tot în faza de înce
put. Numărul de porcine 
asigurate pînă acum și 
greutatea lor amînă foar
te mult data la care vor 
putea fi valorificate pri
mele cantități de carne ob
ținute prin eforturile pro
prii, baza de aproviziona, 
re a unităților respective 
rămînînd în continuare 
fondul de mărfuri centra
lizat al statului. Trebuie 
arătat, de asemenea, că în
deosebi în cadrul Institutu
lui de mine și I.C.S.A. ri 
A.P.. însemnate reverve de 
hrană nu sînt folosite pen
tru creșterea unui număr 
mai mare de animale si 
deci pentru sporirea pro
ducției proprii de carne, 
însemnate cantități de 
hrană rezultate din activi, 
tatea cantinelor si a uni
tăților de alimentație pu
blică, în absenta unqr mă
suri concrete, cu caracter 
permanent, de recuperare, 
conservare și valorificare 
sînt sustrase și folosite 
pentru creșterea animale
lor din gospodăriile unor 
particulari. In alte cazuri 
ca la gospodăria anexă a 
Complexului C.F.R, Pe
troșani, animalele. deși
puține la număr, nu sînt 
hrănite în mod corespun
zător. : ;■■ ■ ■■ ■■

Pentru a se obține rezul
tatele așteptate, conduce
rile unităților sînt che
mate să pună în centrul 
preocupărilor lor crearea 
condițiilor și valorificarea 
tuturor posibilităților de 
hrană în vederea sporirii 
cantității de carne ce poa
te fi realizată în gospodă
riile anexe proprii,

Torni TAtARCA

Răspundem
• PETRU STOI, Uri- 

cani: Întreținerea carosa
bilului cade în sarcina »- 
nității din Valea Jiului a 
secției de drumuri si po
duri Deva. Inițiativa con
ducătorului auto ion Flo- 
rănescu de a astupa sin
gur o groapă cu pietriș 
este, desigur. ■ lăudabilă. 
Dacă am avea mai multi 
astfel de conducători au
to...

< MIKLOS IOZSA, Pe 
troșani: După cum ați 
constatat, am intervenit. 
Vă mulțumim!

< MARIA CRIȘAN, Lu 
peni: Pentru decolarea e- 
Iicopterului se cer apro
bări de la forurile centra
le. Transportul bolnavilor

Orașele noastre — 
șantiere ale hărniciei

O imagine plăcută: bulevardul Victoriei din
Vulcan, întreținut cu dragoste de edilii și locuitorii 
urbei. In această primăvară, orașul cunoaște o am
plă activitate gospodărească, izvorîtă din dorința ca 
localitatea să se situeze pe un loc de frunte în 
întrecerea pentru frumosul citadin.

Semne de
TROTUARUL, LOC DE 

PARCARE ?

De aproape trei săptă
mîni. în Piața Victoriei 
din Petroșani, pe trotuarul 
din fața unității de cojo- 
cărie-blănărie a coopera, 
tivei „Unirea", se află 
autocamionul cu nr. de 
înmatriculare 31-HD-788. 
Al cui este acest mijloc de 
transport? De ce nu este 
folosit în producție la 
transporturi ori predat 
Ia depozitul de fier ve
chi? De cînd și cu a cui 
aprobare trotuarul desti
nat circulației pietonale 
este transformat în loc de 
parcare a unui mijloc de 
transport cu „probleme1* ?

CARE ESTE ADEVĂRUL?

întrebarea aceasta si-o 
pune N.C. din Petroșani și 
solicită redacției un răs
puns lămuritor. Despre ce 
este vorba? In ziua de 12 
mai, N.C. a cumpărat un 
pachet de Unt în amestec 
cu mergarină 35 la sută 
de la magazinul alimentar 
hr. 13 situat pe strada Fr. 
Engels din Petroșani. Pe 
ambalajul produsului scrie 
clar: prețul, lei 6,75. A- 
cest preț nu a fost însă 
respectat de vînzătoarele 
unității, ele vînzînd pache
tul de unt. inclusiv lui

cititorilor
lă Timișoara se face cu 
aprobarea conducerii spi
talului municipal Petroșani.

< MARIA POPESCU,
Petroșani : Frigiderul
„Fram** de tip vechi la 
care vreți să renunțați poa
te fi valorificat. Adresati- 
vă în acest scop conduoerii 
cooperativei „Unirea** din 
Petroșani.

• UN GRUP DE MUN
CITOARE, întreprinderea 
de tricota/e Petroșani: 
Conducerea întreprinderii 
a calculat retribuțiile con
form legislației și normati
velor în vigoare.

< GHEORGHE DROAN
CA, Petroșani: Ne asoci. 
em indignării pe care o 
exprimați pentru deterio-

întrebare
N.C.. cu 7.50 lei. O preci
zare este în această si
tuație absolut necesară în 
măsură să o facă condu
cerea I.C.S.A. și A.P. A- 
șadar, care o fi prețul a- 
devărat al sortimentului de 
unt în discuție, cel tipărit 
pe ambalai ori cel pretins 
si încasat de vînzătoarele 
de, la alimentara nr. 13 ?

TELEFON MUT?

Pe strada Viitorului din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani se află instalat un 
telefon public. Că e public 
știe tot cartierul, dar că 
e mut de mult timp află 
numai cei care doresc șă-1 
folosească pentru convor
biri locale. Oamenii vin 
cu speranțe la acest te
lefon și pleacă decepționați 
și păgubiți de fisele pe 
care telefonul continuă să 
le „înghită**. In ce ne pri
vește, ii condamnăm pe 
cei care au defectat tele
fonul și îi compătimim pe 
oamenii corecti care nu-1 
pot folosi, dar aceasta nu 
rezolvă problema. O in
tervenție din partea spe
cialiștilor Oficiului muni
cipal de poștă și telecomu-! 
nicații nu mai poate fi 
amînată. Cînd se va da 
deci glas telefonului pu
blic din stradă Viitorului? 
țT.V.) 

rarea de către persoane 
necunoscute a tapițeriei 
scaunelor de la cofetăria 
„Nufărul**. Dăm curs su

gestiei pe care o faceți de 
a depista, cu sprijinul ce
tățenilor. astfel de acte 
huliganice pentru a fi pe
depsite conform legii.

♦ A. TIBERIU, Petro
șani: Vă mulțumim pen- . 
tru invitație.

4 ION DIACONII, Pe
troșani. Parcarea la domi
ciliu a autovehiculelor 
proprietate .de stat este 
interzisă prin lege. Con
ti avenienții care se fac 
vinovat! de încălcarea a- 
cestei prevederi sînt sanc
ționați cu amenzi. Este u- 
til în acest sens și spriji
nul cetățenilor către orga
nele de miliție.

Din scrisorile 
sosite 

la redacție
Infiltrațiile de apă 
în apartamente nu 

se opresc cu... 
amînâri !

Așa cum s-a indicat 
reeeaț.' de către condu
cerea l.GiC.L. Petro
șani, am sesizat infil
trațiile de apă prin a- 
coperiș în apartamen
tul în care locuiesc din 
blocul FI, strada Vii
torului — Lupeni, încă 
din primăvara anului 
1980. Mi s-a spus ba 
că nu sînt materiale, 
ba că nu au muncitori, 
îmi plouă atît în bu
cătărie, dar mai mult 
in camera mar e. 
Oare este loc pentru 
tărăgănări și motivări 
cînd e vorba de pătrun
derea apei prin acope
rișul blocului ? Eu cred 
că secția E.G.C.L. Lu
peni trebuie să dispună 
întotdeauna de o rezer
vă de materiale și oa
meni pentru a putea e- 
fectua urgent, chiar 
provizoriu, reparațiile 
la acoperișul blocuri
lor.

Cătălina GHEMU, 
Lupeni

Șofer huligan
în ziua de 30 aprilie 

a.c., in jurul orei 21,30, 
dorind să ajung la ga
ră înainte de sosirea 
acceleratului de Cluj- 
Napoca, am așteptat 
împreună cu alți călă
tori autobuzul în stația 
Hermes. Autobuzul 31- 
HD-6788 condus de 
Andrei, Reti de pe linia 
Aeroport — Piața Vic
toriei a sosit relativ re
pede. A sosit, dar n-a 
oprit în stația Hermes, 
ci la vreo 30 de metri 
mai încolo. între călă
torii din stație se afla 
și o femeie cu copilași 
bagaje multe. Am 
alergat spre autobuz și 
am ajutat-o să urce, 
călătorind împreună 
pînă în Piața Victoriei. 
Cunoscînd regulile 
transportului în comun 
din anii în care si eu 
am lucrat în acest do
meniu în calitate de 
conducător auto, în 
Piața Victoriei 1-atm în
trebat pe șofer de ce 
a oprit dincolo de sta
ția Hermes, dorind să-î 
spun că trebuia să fie' 
mai atent. N-am .mai 
apucat de „ploaia** de 
injurii și vorbe ce nu 
le pot reproduce pe 
care mi le-a adresat- 
drept răspuns. Asta n-a 
fost deajuns. După ce 
a făcut întoarcerea, pe 
trecerea de pietoni de 
Ia capătul pasarelei 
C.F.R., deci unde nu a- 
vea voie, a oprit auto, 
buzul, a coborît și a 
venit agresiv spre mine. 
Am evitat lovitu
rile lui barîndu-i calea 
pumnilor cu umbrela 
pe care o aveam în 
mîini șj pe care mi-a 
distrus-o complet. Toa
te acestea pentru o în
dreptățită și firească 
întrebare și pentru o 
intenție doar de a-i 
spune că este dator să 
respecte normele trans
portului în comun. Cer 
conducerii A.U.T.L.P. 
să analizeze atitudinea 
șoferului Reti, să-l 
sancționeze disciplinar 
și șă mă ajute să-mi 
recuperez umbrela dis
trusă de el.

Ioan ONEA, 
Petroșani
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COMUNICAT
în legătura cu accidentul colectiv 

Livezeni

Î.M. PETRILA

de muncă de la mina
legislației în do-strictă a

meniul protecției și secu
rității muncii, să contro
leze cu consecvență mo
dul în care se respectă 
normele de protecția mun-

Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a 
analizat raportul Comisiei 
de partid șî de stat insti
tuită în scopul stabilirii 
cauzelor care au generat 
accidentul colectiv ce a a- 
vut loc la întreprinderea 
minieră Livezeni la data 
de 29 noiembrie 1980. Din 
analiza prezentată, a re
zultat că accidentul s-a 
produs pe fondul unor 
grave încălcări ale norme
lor tehnice și tehnologice 
de exploatare în subteran 
a <” • "
a celor de protecție și
disciplină a muncii.

Acumulările periculoase 
de metan au fost posibile 
datorită faptului că, la pu
nerea în funcțiune a unui 
abataj frontal, s-a modifi
cat soluția din proiectul 

-' aprobat, fără a se elabo
ra un nou proiect de ae- 
raj șl fără a se executa 
lucrările care să asigure 
debitul de aer necesar 
pentru prevenirea și dilua
rea acestor acumulări. De 
asemenea, s-a montat în 
subteran, contrar norme
lor de tehnica securității, 
un cablu electric fără de
cuplare automată in caz 
de defecțiune. Acest cablu 
s-a deteriorat și a produs 
seîntei electrice care au 
aprins metanul, declanșind 
explozia.

Analiza a evidențiat că 
cei însărcinați să efectu
eze controlul concentrați
ilor de metan și să veri
fice toate instalațiile sub , vezeni, 
aspectul Proprietăților an- 
tiexplozive, conform re
gulilor de protecția mun
cii, nu și-au făcut dato
ria, ceea ce a condus la 
producerea accidentului.

A fost elaborat un pro
gram de măsuri tehnî- 
co-organizatorice în Ve
derea reluării lucrului în 
deplină securitate în zona 
avariată. Cele mai multe 
dintre aceste măsuri au 
fost realizate, iar activi
tatea de producție în zonă 
a fost reluată.

Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat ca guver
nul să ia toate măsurile 
necesare pentru aplicarea alte cadre din cadrul Com-

binatului minier Valea Jiu
lui și al întreprinderii mi
niere Livezeni au primit 
sancțiuni de partid și de 
stat.

Ținînd seama de tra
cii în industria extractivă vitătea accidentului de la 
minieră, să asigure preve
nirea accidentelor prin 
creșterea exigenței în e- 
xecuția lucrărilor subte
rane, asigurarea circuite
lor de : aeraj și a debitelor 
corespunzătoare de aer, 
controlul și lichidarea acu
mulărilor de metan, spori- 

răspunderii persona

pentru

întreprinderea minieră Li- 
vezeni, precum și de 
răspunderea ce revine Mi
nisterului Minelor, Petro
lului și Geologiei și Mi
nisterului Muincii în pro
ducerea acestuia, Comite
tul Politic Executiv a a- 
probat propunerile de sanc- 

cărbunelui, precum și rea răspunderii persona- ționare a unor cadre cu 
lului tehnicb-ingineresc in munci de răspundere din 
respectarea regulilor teh
nice, tehnologice și de 
securitate a muncii în 
activitatea din subteran.

Ministerul ■ Minelor, Pe
trolului și Geologiei va 
verifica soluțiile tehnice 
prevăzute în proiectele a- 
probate pentru minele cu 
emahații de mEtan și mo
dul de realizare a acesto
ra, urmărind respectarea 
cu strictețe a prevederilor.

In legătură cu gravele 
abateri de la prevederile 
legale și regulile de func
ționare a exploatărilor 
miniere au fost aprobate 
propunerile Comisiei de 
partid și de stat cu pri
vire la sancționarea celor 
vinovați de producerea 
accidentului și guvernul a 
fost însărcinat cu aplica- 
rea acestor sancțiuni. U- 
nele cadre cu atribuții de 
conducere și control ale 
întreprinderii miniere Li- 

", inclusiv ing. To- 
mescu Radu, fost director 
al întreprinderii, au 
deferite organelor de 
mărire penală și de 
tiție. De asemenea, au 
eliberați din funcții: 
(rectorul tehnic al Com
binatului minier 
Jiului, Costescu 
șeful Inspectoratului teri
torial pentru protecția 
muncii Hunedoara, Go- 
motîrceanu Petre, și șe
ful grupului de inspectori 
pentru protecția muncii 
Petroșani, Nicolau Clau- 
d'iu. Directorul general al 
Combinatului minier Va
lea Jiului, Surulescu Dan,

fost 
ur- 

jus- 
fost 
di-

Valea 
Iulian,

aceste ministere: elibera
rea din funcția de adjunct 
al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei a to
varășului Dumitru Con- 
drache, sancționarea , cu 
vot de blam a tovarășu
lui Ilie Cîșu, adjunct al 
ministrului muncii; toto- 
dață" a sancționat pe con
ducătorii celor două mi
nistere, care poartă răs
punderea pentru cele în- 
tîmplate, și le-a atras în 
mod sever atenția asupra 
obligațiilor ce le revin 
în luarea tuturor măsuri
lor care să asigure des
fășurarea activității de 
producție în mine în de
plină securitate.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca Raportul 
privind rezultatele cerce
tărilor pentru stabilirea 
cauzelor accidentului și 
măsurile ce se impun pen
tru prevenirea unor acci
dente similare să fie dez
bătut cu activul de partid 
și cadrele de conducere 
din centrala și unitățile 
subordonate al® Ministeru
lui Minelor, Petrolului și 
Geologiei, 
Muncii, cu 
partid din județul 
nedoara.

Ministerului 
activul de 

Hu-

(Urmare din pag. J)

ic

Comitetul de partid de
la I.M. Petrjla acordă, o . _ _.. 
atenție deosebită condu- propagandiștilor, 
cerii șj îndrumării activi
tății comisiei pentru în. 
vățămîntul politico-ideo
logic de partid, în scopul 
trecerii la o nouă calita
te în procesul educațio
nal și de dezvoltare 
conștiinței socialiste.

Comisia a fost orienta
tă șă-și îmbunătățească 
planificarea activității 
punînd ia bază progra
mele trimestriale, apro
bate de comitetul de 
partid. Astfel se asigu
ră Ca întreaga muncă po- 
litico-ideologică să fie 
strîns legată de preocu. 
pările primordiale ale 
întreprinderii, ca dezba
terile din învățămîntul 
de partid, sindicat; U.T.G. 
să fie axate pe realiza
rea ritmică a sarcinilor 
de plan, folosirea inten
sivă și la parametri înalți 
a complexelor 
te și a celorlalte 
je, reducerea 
de producție, 
nivelului de 
profesională, 
ordinii șî

a

mecaniza- 
utîla- 

costurilo# 
ridicarea 

pregătire 
întărirea 

disciplinei. 
Cursurile învățămîntului 
politico-ideologic se cons
tituie așțfel într-un 
cadru de dezbatere 
perativă a celor mai 
portante 
viața și 
lectivului 
noastre.

Comisia 
mîntul 
sub îndrumarea _____
tului de partid, a acordat 
atenție deosebită bunei 
pregătiri și desfășurării 
primului an de studiu 
din ciclul 1981—1985. 
Au fost stabilite zile ale 
învățămîntului politico- 
ideologic de partid. S-a

real 
o- 

im- 
din 
co-

probleme 
activitatea 

întreprinderii

pentru învăță- 
politico-ideologic, 

comite-

intr-o susținută activitate
organizat cu regularita
te pregătirea lunară a

........ , dez-

baterii din cursul respectiv 
ci, mențin înd un oon-

____ tact permanent cu cursan- 
baterile la cursuri au fost ții, îi îndrumă și îi ajută 
orientate spre reliefarea 
modalităților de acțiune 
pentru înfăptuirea sarci
nilor ce revin fiecărui 
sector, fiecărei -brigăzi de 
producție. Pregătite in 
acest spirit de exigență, 
la majoritatea cursurilor 
s-a reușit să se desfășoa
re discuții analitice, la

ÎN PREGĂTIREA 
DEZBATERILOR 

RECAPITULATIVE

la 
șefi 
in- 
fe-

obiect, partierpanțij 
dezbateri — mineri 
de brigadă, maiștri, 
gineri >— reliefînd în 
Iul acesta principalele
cauze care duc la ne- 
reaiizări de plan, discu - 
tînd consecințele cazu
rilor de indisciplină, fă- 
cînd totodată propuneri 
concrete în vederea re
dresării activității 
ductive. In cadrul 
toareldr de bază, la cursu
rile organizate pe schim
buri, dezbaterile au fost 
orientate spre sondarea 
căilor de sporire a eficien
ței economice, în spiritul 
cerințelor aplicării nou
lui mecanism economico- 
financiar. Un fapt trebuie 
remarcat: propagandiștii
tuturor cursurilor sînt 
astfel selecționați încîtei 
își desfășoară activitatea 
productivă în 
legătură cu . .
muncă ale cursanților.

legătură

pro- 
sec_

nemijlocită 
locurile de 

A_ 
ceasta legătură permite 
propagandiștilor ca ei ’ să 
nu-și încheie misiunea o- 
dată cu terminarea dez-

în marea majoritate a ca. 
zurilor să transpună în 
viață problemele cu care 
sînt confruntați în activi
tatea productivă.

S-au făcut progrese e- 
vîdente în ridicarea cali
tativă a învățămîntului 
politico-ideologic. Nu putem 
fi însă mulțumiți pentrif 
că în activitatea noastră 
se manifestă încă neajun
suri. Analiza acestora a 
făcut obiectul unei ședințe 
lărgite a biroului comite
tului de partid, cu parti
ciparea secretarilor orga
nizațiilor de bază, a pro
pagandiștilor din învăță- 
mîntul politico-ideologic. 
Măsurile luate în urma 
analizei dau garanția li
chidării neajunsurilor, in
tegrării învățămînțului în 
exigențele stabilite de con
ducerea partidului.

Ne aflăm în pragul 
debaterilor recapitulati
ve. Comisia pentru învă- 
țămîntul politico-ideologic 
de partid a început să 
desfășoare acțiunile pre. 
gătitoare. In acest scop 
punctul de informare- < 
documentare al comite- ■ 
tului de partid a fost com
pletat și îmbogățit 
materialul bibliografic 
didactic de care va 
nevoie în acțiunile ce se 
organizează în vederea 
dezbaterilor recapitulati
ve și finalizării cu bune 
re7,ultate a actualului an 
de învățămînt politico- 
ideologic.

Tiberiu SVOBODA, 
secretar adjunct cu pro
bleme de propagandă al' 

comitetului de partid 
I.M. Petrila

cu 
Și 
fi

nar prin R.F.M. a perso
nalului de la I.M. Lonea. 

la 
au

în cadrul deplasării 
această întreprindere 
fost examinați aproape 
2000 de mineri și alți lu-

Edificii impunătoare, viziune arhitecto
nică modernă, conturează viitorul centru civic al 
reședinței municipiului no stru.

• INVITAȚIE PE LITO
RAL. Sindicatelor din u- 
nitățile industriale, de 
investiții și instituțiile 
Văii Jiului le-au fost re
partizate 2238 bilete de o- 
dihnă pe litoral pentru 
sezonul estival din acest 
an. Din totalul biletelor, 

I 1676 revin Sindicatelor 
I din unitățile miniere, deci 
I beneficiarii lor vor fi mi- 
l nerii șț familiile lor.

țiitorul brigadierului, a 
arătat și greutățile care 
au ■ stînjenit activitatea 
brigăzii : schimburile pierd 
aproape 2 ore cu aprovi
zionarea abatajului deoa
rece materialul trebuie 
transportat de la 675 me
tri (puțul orb); materialul 
de armare pe lîngă faptul 
că nu e uscat, e și supra
dimensionat ; totodată.

tățeaseă organizarea mun. 
cii pe schimburi pentru 
ca, din decada următoare, 
să-Și realizeze sarcinile 
și să recupereze integral 
minusul pînă la sfîrșitul 
lunii. Același lucru s-a 
cerut și brigăzii lui Va- 
sile Fatal, rămas sub plan 
cu 100 tone, respectiv cu 
2 tone pe fiecare schimb. 
Deoarece brigada a invo-

foarte mult dacă se ține 
cont de cele peste 14 000 
tone cărbune pe care le-a 
acumulat mina pe primele 
4 luni ale anului. Deci, in
vitarea tuturor șefilor de 
brigadă cu rămineri in 
urmă la ședința biroului 
executiv, împreună cu ca
drele tehnico-inginerești 
care răspund de aceste 
brigăzi, precum și condu
cerile sectoarelor, s-a do
vedit o măsură justificată, 
reprezentî-nd o modalitate 
de intervenție promptă și 
binevenită pentru soluți
onarea problemelor strin
gente cu care ■ e confrun
tată mina.

Cei invitați au fost so
licitați să ■ dea socoteală 
pentru rămînerile în ur
mă, să propună măsuri de 
redresare. La sectorul I, suri na au fost semnalate 
• - -- - ’ la timpul -potrivit și nu

s-a acționat cu promptitu
dine pentru eliminarea 
lor, biroul executiv a ho- 
tărit sancționarea șefului 
de sector, a adjunctului a- 
cestuia, precum și a ingi- cuție și brigăzile din cele- 
rierului Însărcinat să răs
pundă direct de activita
tea brigăzii, cu diminua
rea retribuției lunare cu 
5 ;la sută. S-a . cerut.. tot- , compartimentele , funcțio- 
odată brigăzii să îmbună- nale fiind însărcinate să

producției minei

brigăzii luj Marin Ciubăr 
1 ș-at reproșat o restanță ? 
de 130 tone și producti
vitatea scăzută, de 5,36 
tone/post, cu aproape 1 
tonă/post sub prevederi, 
restanțe care denotă in
suficienta mobilizare a 
formației pentru realiza
rea planului. La aceste 
reproșuri,, șeful de schimb 
Paraschiv- Șerbăiiescu-, loc.

multe stagnări șe ivesc în 
evacuarea producției, din 
cauza defecțiunilor electro
mecanice la transportor. 
Deoarece aceste -neajun-

cât greutăți în aprovizio
nare, biroul executiv a: 
însărcinat inginerul' șef' 
electromecanic al minei să 
asigure punerea în func
țiune in zilele următoare . 
a cărucioarelor destinate 
transportului de materiale 
de la puțul orb pînă la 
abataj.

Pe rînd,. în aceeași ma- . 
pieră au fps.t luate în. dis-.

ialte sectoare. In cazul fie
căreia s-au stabilit mă
suri de redresare, cadrele 
din conducerea minei,

acționeze prin măsuri pre
cise pentru a le veni în 
ajutor. Au fost stabilite . 
măsuri concrete îndeosebi . 
pentru îmbunătățirea apro
vizionării locurilor de ■ 
muncă, a calității lucră
rilor de reparații electr#, 
mecanice, folosirea cores- 
punzătoare a efectivelor, 
pentru întărirea ordinii, 
disciplinei, îmbunătățirea 
organizării muncii pe fie
care schimb. S-a cerut 
cadrelor tehnice să spriji
ne mai mult brigăzile ca
re nu-șj realizează planul, 
să-și facă Simțit acest 
sprijin, la locurile de mun- ? 
că, unnînd ca la slîrsitul 
decadei a doua să fie con- 
vocați special pentru ana- - 
liză eficientei activității ' 
lor. O deosebită atenție 
se . cere acordată sectoare
lor III și IV care s-au 
angajat să-și depășească ■ 
sarcinile lunare eu cite 
1000 tone de cărbune, ea 
și realizării integrale a 
planului de către celelalte- 
sectoare, de toate brigăzile.

Este obiectivul pentru 
realizarea căruia trebuie 
să acționeze cu stăruință, 
răspundere și inițiativă, 
toate formațiile de lucru, 
toate cadrele teh-nico-ingi- 
nerești, întregul colectiv al ' 
minei.

• CARAVANA Roentgen medical ai minerilor
a laboratorului de pneu- preparatorilor.
moconioze de la I.G.P.M.C. ’ , „__  „ ___. __  ,_____ _ __________ _ __
a terminat prima acțiune în .perioada 15 mai — 19 pentru autoturisme. A fost cantina minerilor, .......... ..
îți. deplasare din acest an mai. Teatrul de stat „Va- fixat deja grilajul împrej- diata apropiere a I.M. Lo- 

medical periodic pulmo- județ un turneu cu spec- cute pietruirea Și cilindră-

.... . . ., .. .și rea din Petroșani au în-
preparatoril-or. . ceput lucrările de amena-
_ MUZICA UȘOARA- : jare â unei noi parcări

• GOSPODĂRIE ANE 
NA. Pentru a sprijini di
et i versificarea . mdsei la 

, în ime-
în deplasare din acest an mai. Teatrul de stat _ ____ „„Jn . ___ _
— efectuarea .controlului lea Jiului*1 organizează în muitoi\ rămînîd' să se exe- nea â fost’ însămînțată cu 

rădăcinoase, ceapă- etc. o 
grădină de legume cu o 
suprafață -de 1000 mp. Gră
dina a fost luată în în-

tacolul de muzică ușoară rea savurei. Deci, peste 
la realizarea căruia își 
dau concursul formația 
vocal-instrumentală „Sem- 

erupuj vocal o‘invitație
-- ——T- —1 • Spectacolul va ti proprietari de autoturisme 

crători ai minei. Incepînd 5Van Sm”ni
din 16 mai, caravana se va 
deplasa la I.M. Petrila un
de va efectua controlul

localitățile Văii Jiului. -
• PARCARE. Pe tere

nul eliberat în urma de- __
molarilor din strada Ho- leu.

cîteva zile — o posibilita
te în plus pentru parcarea 
civilizată a autoturismelor, Srijirea personalului TESA

" ■ pentru acei care lucrează săptămînal 
o zi la întreținerea ei.
• MEDALIOANE. La 

mina Livezeni și căminul 
de nefamiliști al I.C.M.M. 
Petroșani au avut loc me
dalioane în cadrul căro-

ra a fost evocată persona
litatea și opera " pictorului, 
N. Grigorescu, eu ocazia 
aniversării a 143 ani de la 
naștere. în cadrul meda- 
lioanelor. în fața partici- 
panților au fost prezen
tate proiecții de diapoziti- 
tive cu reproduceri 
oper.a marelui artist.

I

Care preferă trotuarele și 
zonele verzi pentru parca
rea mașinilor... probabil 
din lipsa monezilor de 1

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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Ieri, a fost lansată nava cosmică „Soiuz 
40“ cu echipaj comun româno-sovietic

FILME S ’

16,00
16,05
16,30

< O expresie a prieteniei și colaborării 
dintre țările participante la programul 
„Intercosmos"

• Un nou și important capitol în cronica 
aripilor românești

un

MOSCOVA — Trimisul 
„Agerpres", I. Dumitraș- 
cu, transmite: De pe cos- 
modromul Baikonur, si
tuat în stepa Kazahstanu- 
lui, a plecat spre înălțimi 
astrale nava cosmică 
„Soiuz-40“, avînd la bord 
echipajul mixt româno- 
sovietic. De aici a zburat 
primul om în Cosmos, în 
urmă cu 20 de ani — Iuri 
Gagarin. Tot aici au fost 
realizate lansări de stații 
cosmice sateliți de diferite 
tipuri.

Pentru prima oară 
compatriot al nostru
«inârul comunist Dumi
tru Prunariu — duce în 
Cosmos mesajul de pace 
și prietenie al poporului 
român, inaugurînd astfel 
un nou și important capi
tol în cronica aripilor ro
mânești.

Acest zbor reprezintă o 
expresie a prieteniei ro- 
mâno-sovietice, a colaboră
rii multilaterale dintre ță
rile și popoarele noastre, 
o transpunere în viață a 
programelor de cooperare 
stabilite cu prilejul în
tâlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice.

Alături de alte țări so
cialiste, România parti
cipă la programul „Inter- 

. cosmos" destinat efectuă
rii de cercetări și experi
mente științifice și teh
nologice în scopuri paș
nice în vederea studierii 
spațiului extraterestru și 
a investigării, de la dis
tanță, cu mijloace aero- 
spațiale. a resurselor na
turale — activitate com
plexă si multilaterală pu
să in slujba progresului.

Cosmonautul român. 
Dumitru Prunariu, loco-

tenent-major pilot — in
giner de aviație în Ar
mata Republicii Socialis
te România, s-a născut la 
27 septembrie 1952, la 
Brașov. A urmat cursu
rile Facultății de aerona
ve din cadrul Institutului 
politehnic București, de
venind inginer constructor 
de aeronave. A lucrat ca 
inginer stagiar la în
treprinderea de construc
ții aeronautice Brașov. In 
august 1977 a absolvit 
cursurile Școlii militare de 
ofițeri de aviație, fiind 
selecționat în grupul de 
candidați cosmonauți ro
mâni. După pregătirea i- 
nițială din țară, a efec
tuat antrenamente spe
ciale la Centrul de pre
gătire p cosnionauților „I. 
A. Gagarin", de lingă 
Moscova. Este membru al 
Partidului Comunist Ro
mân,

Comandantul echipajului 
mixt româno-sovietic, Le
onid Popov, Erou al U- 
niuniț Sovietice, s-a năs
cut la 31 august 1945 în 
orașul Alexandria, regiu
nea Kirovograd. Primul 
său zbor — cel mai în
delungat din istoria cos
monauticii — cu o du
rată de 185 zile — l-a e- 
fectuat anul trecut, in ca
litate de comandant al ce
lei de-a patra expediții de 
bază pe complexul orbi
tal „Saliut-6-Soiuz“.

—Urmărim cu 
derularea precisă, 
donată a ultimelor 
rații premergătoare lan
sării. Pe platforma 
modromului își fate 
riția autobuzul special 
cu cei doi cosmonauți. Pe 
costumul cosmonautului 
român este imprimată 
stema țării noastre, iar 
pe brațui sting, pe fondul 
unui mic dreptunghi eu 
culorile patriei — îns
crisul .Republica Socia
listă România", alături de 
însemnele „Intercosmos". 
La coborîrea din autobuz, 
cosmonauții sînt așteptați 
de membrii Comisiei de

atenție 
coos:- 

ope-

cos- 
apa-

stat care, în ajun, au con
firmat echipajul româno- 
sovietic pentru acest zbor
— cel formai din Popov 
-și Prunariu — precum și 
de dublura "acestuia — 
compatriotul nostru, Dumi
tru Dediu, maior pilot- 
inginer de aviație și Iuri 
Romanenko, pilot cosmo
naut.

Președintele Comisiei 
de stat primește raportul. 
Echipajul navei „Soiuz-40" 
este gata pentru îndepli
nirea misiunii.

„In calitate de comunist
— spune, înainte de start 
cosmonautul român — 
mă simt profund onorat 
să închin eforturile mele 
pentru succesul acestui 
zbor cosmic celei de-a 
60-a aniversări a făuririi 
Partidului Comunist Ro
mân ctitorul glorios al 
României Socialiste.

In aceste clipe emoțio
nante, permiteți-mi să 
dau expresie celor mai 
sincere mulțumiri Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român și 
Guvernului Republicii So
cialiste România, Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice și Guvernului 
sovietic, personal tovară
șilor Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici 
pentru încrederea 
tă“.

...Ne aflăm la 
de dirijare a 
cosmice. Pe ecran apare 
imaginea cosmonauților, 
de astă dată instalați Ta 
locurile lor în nava cos
mică „Soiuz-40".

In clipa cînd se aude 
cunoscuta comandă: „Che
ia în poziția de start!“, 
totul în jur amuțește. I- 
mediat încep să funcțio
neze motoarele. iar pilonii 
de susținere se desprind, 
dînd la iveală, în 
splendoarea ei. gata 
drum, racheta înaltă 
aproape 5o de metri.

începe numărătoarea 
versă, „ prealabilă startu
lui, și se dă semnalul

Brejnev 
acorda-

Centrul 
zborurilor

toată 
de 
de

in-

lansării. Pilonii de spri
jin și ampenajul rachetei 
sînt cuprinși de flăcări; 
răbufnesc trîmbe de fum, 
se amplifică zgomotul, iar 
nava propulsată de for
ța motoarelor primei 
trepte a rachetei — se 
înalță în tării.

Scăpată din chingi, ra
cheta țîșnește dezinvolt, în 
pofida celor 300 de tone 
ale sale, se depărtează în 
noapte ca un punct lu
minos, la început mai ma
re, apoi micșorîndu-se pe 
măsură ce crește distanța 
ce o separă de Terra.

„Am decolat!", se aude 
din navă, în limbile româ
nă și rusă.

După desprinderea ulti
mei trepte a rachetei pur
tătoare, ,,Soiuz-40“ se pla
sează pe orbita prestabi
lită.

Toate sistemele de bord 
funcționează normal.

Din acest moment, con
ducerea navei este prelua
tă, de la sol, de Centrul 
de dirijare.

Citim pe fețele celor 
prezențj în sala Centrului 
de dirijare a zborurilor 
cosmice bucuria reușitei. 
Medicul de serviciu 
mează că pulsul și frec
vența respirației 
doi cosmonauți se 
drează în normal

Se intră în legătură eu 
membrii echipajului de 
bază al Complexului or
bital „Saliut-6 — Soiuz-T 
4“ — cosmonauții sovietici 
Kovalionok și Savinîh, 
aflați, de peste două luni, 
în Cosmos — care salută 
reușita lansării navei 
„Soiuz-40“.

„Soiuz-40“ se află un
deva în spațiu și își con
tinuă evoluția în jurul 
Terrei.

Seara zilei de 14 mai va 
marca momentul în care 
primul român. Dumitru 
Prunariu, a plecat în- 
tr-un zbor cosmic temerar.

„Drum bun, dragi cos
monauți ! Vă așteptăm pe 
Terra !“

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Lumina pali
dă a durerii ; Republi
ca : Noi aventuri pe 
vasul Poseidon; Unirea: 
Șantaj.

PETRILA: Siberiada, 
I—II.

LONEA: Bietul Ioa- 
nide, I—II.

ANINOASA : Anche
ta.

VULCAN — Lucea
fărul: Lancea de argint;

LUPENI — Cultural:
Capcana mercenarilor. 
Muncitoresc : 
glorie.

URICANI : 
timpului.

Vis de

Mașina

Telex, 
Teleșcoală. 
Emisiune în lim
ba -germană. 
Tragerea loto. 
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea eco
nomică.
Călătorie prin 
țara mea. Litoral. 
— 1981.
Film artistic ; 
„Șcharamouche". 
Producție a studi
ourilor nin S.U.A. 
Premieră pe țară. 
Creația culturală 
românească pro
fund implicată în 

actualitatea so
cialistă a țării.

22,20 Telejurnal.

18.25
18,35
18,50
19,00
19.25

19,45

20,05

21,45

întreprinderea energopetroi 
Cimpma

infor-

celor 
înca-

Duminică, 17 mai
8,30
9,05

9,15

Toi înainte !
Șoimii patriei. Po

vestea ■ unei inven
ții-
Film serial pentru 
copii : Peripeții de 
vacanță.
Omul și sănătatea.

Viața satului.
Bucuriile muzicii.

a țării pe micul e- 
cran.

21,00 Film artistic. 
Medicul de Ia 
gurări.
TV. Producție a stu
diourilor italiene. 
Telejurnal. Sport.

asi.
Premieră

18.25 Autoconducerea 
muncitorească.

18,50 1001 de seri. 
19,00
19.25

22,35
19,45

9,40
10,00
11,45
12,30 De strajă patriei.
13,00

! 13,05
14,00

15,10 o-

Telex.
Album duminical. 
Desene animate ; 
Tom și Jerry. 
Ecranizări după
pere literare româ
nești : Moara cu no
roc. După nuvela cu 
același

Slavici.
te. 

16,00 Rugby :
România din 
pionatui european. 
Fotbal - - - —
Mureș 
din 
național, 
siune directă 
nativă de la 
cova și Tg.
res.

17,50 Șah. 
18,00 Bergen - 

rea mării
18,20 Călătorii spre

| itor.
19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României. 

De pe marea scenă

titlu de loan 
Ultima par-

U.R.Ș.S. —
Cam-

Tg. 
Olt

: A.S.A.
— F.C.

Campionatul 
Transmi- 

alter- 
Mos- 
Mu-

Chema-

vi

18,50
19,00
19,25

19,45

20,35

22,10

9,00
11,00

12,50
16,00
16,05
17,15
18,00

15,40

18,30

20,05
Luni, 18 mai

Emisiune 
maghiară.

în limba

Imagini din Ceho-
slovacia, 
cumentar.

Film do-

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea econo
mică.
Documentar știin
țific. O șoaptă din 
spațiu.
Roman foileton.
Karl Marx — Anii 
tinereții.
Cadran mondial. 
Telejurnal.
Marți, 19 mai
Teleșcoală.

Portretul unui vir
tuoz al clarinetului: 
A.O. Popa.
Evoluția vieții pe 
pămînt. Serial ști
ințific.
Telex, j ■' '
Telex.
Teleșcoală.
Clubul tineretului.
Almanah pionie
resc.

*

Telejurnal.
Actualitatea 
mică.
Omul și sănătatea. 
Plantele medicinale 
în tratamentul unor 
boli.
Teatru TV. Iuliu 
Cezar de William

eCQTLV-

19,25 Actualitatea . econo
mică.

19,50 Fapte de eroi ai 
muncii și vieții so
cialiste.

20,10 Teatru TV. „Iuliu 
Cezar", de William 
Shakespeare.

21,40 Tînăf cînt, în
străbun. Program 
muzical-folcloric.

22,05 Telejurnal.

grai

»

PROGRAMUL fy
Shakespeare. 
Premieră pe țară. 

21,45 Melodii... melodii. 
22,05 Telejurnal. ,

Miercuri, 20 mai

Joi, 21 mai
Teleșcoală. .
Curs de iimba rusa. 
Cabinet TVS de 

științe sociale.
11,00 Roman foileton. 
11,50

9,00
10,00
10,20

Telex,
Teleșcoală.
Fotbal. Semifinale
le „Cupei Români
ei : Sport Club Ba
cău — Universita
tea Craiova; Poli
tehnica Timișoara — 
Sticla Arieșui Tur
da. Transmisiuni di
recte alternative de 
la București și O- 
radea. In pauză : 
Tragerea Pronoex. 
preș.
1001 de seri.
Telejurnal.

12,10

Cîntecele anotimpu
rilor. Muzică ușoa- 
ra.
Au toconducerea 
muncitorească. Dez. 
batere.
Telex.
Telex. 
Teleșcoală.
Viața școlii.

12.35
16,00
16,05
16,30
17,05 Muzică ușoară.
17,20 Viața culturală.
18.35 Desene animate. 

Povestiri din Pădu
rea Verde.

19,00 Telejurnal.

Șantier Craiova

încadrează pentru lotul Lupeni urmă
torul personal :

— electricieni construcții montaj
— muncitori necalificați pentru califica

re în meseria de electricieni prin 
curs organizat în cadrul șantierului.

Condiții de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul lotu
lui Lupeni, strada Bucegi nr. 15.

Mica publicitate
VÎND Skoda 100 S, te

lefon 44262. Petroșani. 
(440)

VÎND Renault Gordini, 
stare excepțională. Infor
mații strada Aviatorilor 
bloc 26 sc. I ap. 18, Petro
șani, după ora 16. (441)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Clej 
Petru, eliberată de I.U.M.

Petroșani. Se declară nulă 
(439)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ionete 
Eugen, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(436)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bănoiu 

eliberată de
Se ,

Valentin,
I.R.I.U.M. Petroșani. 

, declară nulă. (437)

ANUNȚ DE FAMILIE
PĂRINȚII, frații și fiica Alina anunță eă azi 15 

mai 1981 se împlinește un an de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna iubitul nostru fiu frate și tată 

CSONTOS FRANCISC.
Amintirea Iu; va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (438)

19,25 Actualitatea econo
mică.

19,45 Ora tineretului.
20.30 Evoluția vieții 

Pămînt. Serial 
ințific.

21.30 Pagini din

pe 
ști-

istoria 
teatrului românesc. 
Caragiale și vremea 
SH.

22,15 Telejurnal.
Vineri, 22 mai

16,00
16,05
16,30

Telex.
Teleșcoală.
Emisiune in limba 
germană.
Tragerea loto.
la volan.

1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Dosarele istoriei. 
Condiția muncitoru
lui.
Film artistic. Mi

siunea judecătorului 
Dennyson. Premie
ră pe țară. Produc
ție a studiourilor a- 
mericane.

21,55 Cu bucurie în inimi. 
Emisiune muzicală.

22,15 Telejurnal.

18.25
18,35
18,50
19,00
19.25

19,45

9,20

9,40

Sîmbătă, 23 mai

deTeleșcoală. Curs 
limba spaniolă.
Curs de limba fran
ceză.

10,00 Film artistic.
11,40 Limba și literatura 

română.
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural- 

art istic-sportiv.
Sport : la ora 16 —
Fotbal: Universi
tatea Craiova 
Progresul 
București.
siune directă de la 
Craiova.
In pauză : 
din ultima < 
competiției 
nternaționale

Păcii".
Săptămîn.i politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Călătorie prin țara
mea.

Vulcan 
Transmi-

Aspecte 
etapă a 
cicliste 

: „Cursa

18,35
18,50
19,00
19,30

19.55 Teleenciclopedia. 1
20.40 Spectacolul ; Cu 

mască...
Participă cunoscuți 
actori, artiști lirici, 
balerini, interpret!

• de muzică ușoară și 
populară. .

21,05 Film serial. Dallas. 
- Episodul 8. ‘

21.55 ...fără mască.
Partea a 11-a a 
spectacolului.

22.40 Telejurnal. Sport.
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