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18 000 tone de cărbune cocsificabil 
peste prevederi

Cel dinții colectiv mi- 
. nier care și-a onorat in

tegral sarcinile de plan 
la producția fizică de 
cărbune Pe primele cinci 
lunj este I.M. Bărbăteni, 
care a extras în plus fa
ță de prevederile de la 
începutul anului, pînă 
ieri, 18 349 tone de căr
bune cocsificabil. Toate 
cele trei sectoare de pro
ducție ale minei înre
gistrează depășiri ale sar
cinilor proprii, pe primul 
loc situîndu-se minerii, 
inginerii si tehnicienii 
sectorului III, cu peste 
11000 tone de cărbune

realizate peste prevederile 
la zi. .

Toți indicatorii tehnico- 
econoriiici ai întreprinde
rii au fost realizați în 
primele patru luni ale 
anului. Valoarea produc
ției nete a fost îndepli
nită în proporție de 101,7 
la sută. Productivitatea 
muncii fizice „în cărbu
ne" este depășită de la 
începutul anului cu 230 
de kg/post, iar în aba
taje cu 400 kg/post. Re
zultate remarcabile 
obținute și în luna mai, 
materializate într-un plus 
la extracția de cărbune 
cocsificabil de 3233 tone.

Randamente de virf 
în abataje

tot’ Ai

sînt

Inregistrînd Și în 
ceastă 
alizări . . _
derilor la producția fizi
că de 
un plus de 3211 
minerii, 
nicienii de la I.M. Paro- 
șenj cumulează de la în
ceputul anului 7342 tone 
de cărbune extrase peste 
plan. La I.M. Paroșeni 
s-a realizat în luna ma‘ 
cea mai ridicată produc
tivitate a muncii în aba
taje, din Valea Jiului — 
de 9 tone pe post.

cărbune, respectiv 
tone, 

inginerii și teh-

Instantaneu de muncă de pe șantierul viitorului 
magazin universal din Petroșani.

Foto : N. ȘTEFAN

I.M. LUPENI

Schimb de
Ieri a avut loc Ia Casa 

de cultură din Petroșani 
consfătuirea cu caracter 
de schimb de experiență 
pe tema „Modalități și 
forme ale muncii politi
ce și cultural-educative fo
losite în unitățile comer
ciale pentru asigurarea u- 
nei atitudini și serviri ci
vilizate". Acțiunea a fost) 
organizată de Consiliul 
municipal al sindicatelor, 
Direcția comercială muni-

Petro-

experiență
cipală, I.U.S.A. — A.P. și 
I.C.S.M.I. din
șanț Au participat șefi de 
unități comerciale, 
tari ai organizațiilor 
bază, președinți ai comi
tetelor de sindicat, orga
nizatori de grupă sindica
lă, responsabili ai echipe
lor de control al oameni
lor muncii, reprezentanți 
din partea inspecției co
merciale. precum si ai or
ganelor de stat.

secre-
de

i 
s

i

i

Mecanizarea complexă — utilizată la parametri superiori
Cu peste 34 000' tone 

de cărbune cocsificabil 
extrase peste plan de la 
începutul anului, colecti- 
*ul minei Lupeni confir
mă înaltul prestigiu de 
care se bucură Prin 
vrednicia și competența 
puternicului său detașa
ment muncitoresc. Gra
dul avansat de mecaniza
re a operațiilor de mun
că din subteran repre-

zintă temelia unor ridi
cate productivități ale 
muncii. în abataje. de 
exemplu, nivelul planifi
cat al acestui indicator 
este realizat în proporție 
de 109,5 la șută, în con
dițiile în care în trei din 
sectoarele de bază ale 
minei — IV, III și VI — 
peste 85 la sută din pro
ducția zilnică se extrage 
din abataje de mare ca-

pacitate, dotate cu com
plexe 
ținere 
torul 
ocupă 
în întrecerea 
pentru cit mai mult căr
bune dat patriei, funcți
onează trei complexe me
canizate de susținere ro
mânești, construite în 
Valea Jiului, utilizate Ia 
parametri ridicați.

mecanizate de sus- 
și tăiere. La sec- 

III al minei, care 
un loc de frunte 

minerilor

In imagine brigadi
erul Constantin Calistru 
de la I-M. Dîlja alături 
de ortacii loan Porav, 
Sima 
lancu

Foto

Zegheanu, Iustin 
și Vasile Popa.

Șt. NEMECSEK

Iubirea 
de natură

Detașarea de natură, 
stăpinirea stihiilor im
plică totodată o reîn
toarcere dialectică a 
omului contemporan în 
peisajul restructurat 
estetic și util, dictonul 
„cine n-a sădit un ar
bore nu este om“ îșl 
reclamă astfel pereni
tatea. An de an, în 
Valea Jiului s-au plan

tat (ehei, și cit s-a ra- '■ 
portat !) mii de arbori : 
și arbuști ornamentali, ; 
dar, din păcate, zestrea ; 
verde înregistrează to- '■ 
tuși pierderi dureroa- ; 
se. Pelerinajul pa- i 
trupedelor abandonate ; 
cu bună știință în spa- ; 
țiile, verzi, confundarea i 
naturii umanizate cu Ș 
terenurile țelinite, vir- ; 
gine pîrjolesc visurile i 
săditerului, pentru că • 
un egoism exacerbat nu ; 
poate să pună semnul I 
egalității între, al meu ! 
și 11 nostru. Sădim ar- i 
bori, dar trebuie să să- i 
dim în conștiința con- i 
citadinilor noștri și dra- i 
gostea pentru natură, i 
străvechiul dicton tre-. i 
buie deci 
„cine n-a sădit și 
grijii un arbore 
floare măcar) nu 
om !“.De această 
vățătură gnomică 
buie să se pătrundă 
fiecare dintre noi, altfel 
florile îndemnului se 
vor scutura sterpe în 
tina deșertăciunii, atît 
de vitregă arborelui vi
eții. (Ion VULPE)

reelaborat,
in
to 

este 
în- 

tre-
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s
3
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Numărătoare inversa
pe șantierul

Ieri, la sediul comitetu
lui municipal de partid a 
avut Ioc o analiză de lucru 
a comandamentului de in
vestiții cu privire la ter- 
mofjcarea Petroșanlului. 
Au participat reprezentanți 
ai proiectantului, construc
torului,- beneficiarului. ai 
unor ministere și trusturi 
cu atribuții în domeniul 
termoficării. activiști de 
partid și de stat din jude
țul Hunedoara și munici
piul Petroșani. ,

Cu acest prilej s-a făcut 
o evaluare a stadiului fizic 
de execuție a . termoficării. 
s-au pus în evidentă nea
junsurile și lipsurile 
xistente, s-au stabilit
ponsabilități concrete pen
tru asigurarea condițiilor 
necesare unui ritm intens 
de lucru, astfel încît 
fie respectat termenul 
31 iulie, prevăzut
supunerea magistralei de 
termoficare Paroșeni —• 
Petroșani probelor tehno
logice premergătoare dării 
în exploatare.

Reprezentanții Grupului 
de electrocentrale Mintia 

Deva au raportat că

termoficării
sînt create posibilități pen
tru transformarea surselor 
de abur în agent termic 
pînă la sfîrșitul lunii iulie.

Probleme maj complica
te, dar care pot și trebuie 
să fie rezolvate la termen 
s-au constatat în legătură 
cu magistrala și cu trans
formarea vechilor micro*  
centrale în centrale termi*  
ce la Petroșani. Toate am
plasamentele viitoarelor 
puncte termice au fost e- 
lîberate din timp. <ar 
n-au fost atacate 
decît la două din 
puncte termice, 
impune atacarea
front larg a tuturor lucră*  
rilor, să fie repartizată for*  
ta de muncă necesară e*  
xecuției la timp a puncte
lor termice stabilite prin 
plan. Montajul magistralei 
este nerealizat doar pe o 
porțiune de circa 600 ml 
în zona gării Livezeni. O 
comisie formată din repre
zentanți ai proiectantului, 
constructorului și benefi
ciarului s-au deplasat la

Viorel STRĂUȚ

lucrările 
cele 
Aici
Pe

11
se

un.
e- 

res-

să 
de 

pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

Adunări ale activelor de partid din întreprinderile miniere
Răspundere sporită în respectarea 
disciplinei tehnologice și de plan

Plenara cu activul dc 
partid de la I.M. Vulcan 
a analizat cu 'înaltă exi
gență preocupările comi
tetelor de .partid, sindicat 
și U.T.C., ale consiliului 
oamenilor muncii din în
treprindere pentru întări
rea ordinii și disciplinei,' 
respectarea normelor de
partamentale de protecția 
muncii și mai buna mobi
lizare a colectivului la 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan în condiții de deplină 
securitate, adoptind măsu
rile ferme care se impun 
în urma cercetării cauze
lor gravului accident co
lectiv care a avut loc Ia 
I.M. Livezeni în luna no
iembrie 1980. Trecînd suc
cint în revistă, rezultatele

pozitive obținute în acest 
an în realizarea sarcinilor 
la producția fizică de căr
bune, în creșterea gradu
lui de siguranță a zăcămîn- 
tului Și protejarea oame-

I. M. VULCAN

nilor, plenara de activ a 
analizat cu combativitate 
lipsurile care se manifestă 
în activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C.. a unor 
mineri, maiștri, cadre cu 
pregătire medie tehnică și 
ingineri în exercitarea ro
lului pe care-1 dețin în 
procesul extractiv pentru 
ca activitatea productivă

să se desfășoare în strictă 
concordanță cu programe
le de lucru și tehnologiile 
adoptatei în acord deplin 
cu normele stabilite de 
protecția muncii. Faptul 
că în primele patru luni 
ale anuluj la I.M. Vulcan 
s-au înregistrat mai multe 
accidente comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut, că gravitatea aces
tora a sporit, a condus 
la concluzia că acțiunile 
preventive întreprinse au 
fosț, de slabă calitate, răs
punderea în îndeplinirea 
propriilor sarcini de exe
cuție sau de control, nu

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Aerajul - prob’emă prioritară in desfășurarea 
normală a producției în deplină securitate a muncii

Activul de partid de la 
I.M. Petrila a analizat cu 
exigență și profundă răs
pundere comunistă activi
tatea depusă pentru reali
zarea sarcinilor de plan 
în condiții de deplină '‘se.*  
curitate a muncii.

Din concluziile ce s-au des
prins din raportul prezen
tat, din luările de euvînt 
ale participanților la discu
ții, a reieșit că mina. în
tregul colectiv s-a confrun
tat în anul 1980, și în pri
ma parte a acestui an, cu 
o serie de greutăți și neîm- 
pliniri. dar că stă în pute
rea lui să le înlăture. să 
facă totul pentru a-și ono
ra sarcinile la producția 
de cărbune, la respectarea 
ordinii și disciplinei. a

normelor de protecție a 
muncii.

Cu toate măsurile si ac
țiunile întreprinse de co
mitetul și organizațiile de 
partid, de c.o.m. și condu-

I. M. PETRILA

cerea tehnică a minei, de
ficiențele ce s-au manifes
tat în controlul, raportarea 
și informarea concentrați
ilor de metan, aeraiul ne
corespunzător. focurile și 
surpările, au condus la ac
cidente tehnice si de mun
că. la pierderi de produc
ție. In anul 1980 și primele 
4 luni din acest an, din.

cauza accidentelor de mtm*  
că s-a înregistrat o pierde
re de aproape 10 000 tone 
și 5000 zile incapacitate 
temporară de muncă. Vi- 
novați de aceste stări de 
lucruri, de nerealizarea 
ritmică a sarcinilor de 
plan si încălcări ale 
N.D.P.M. se fac conduce
rea întreprinderii, șefii sec
toarelor de producție, per
sonalul din compartimentul 
protecția muncii și aerai, 
maiștrii și șefii de brigadă 
care nu au acționat cu 
toată răspunderea pentru 
desfășurarea producției în

Teodor RUSU .

(Continuare în pag. a 2 u
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pentru
_. ....__ U- litică și
119 agitatori, gitatotii
15 colective solicitați

LA MINA URICANI

15 colective

Viața de partid

agitato- 
mi

ne-a

montate
prp-

Instantaneu din cadrul bibliotecii casei de cultură din orașul Uricani. 
l oto ; Șt. CRISTIAN

deplinirea sarcinilor 
producția de cărbune, 
țieroa unor acțiuni de 
cuperare și refolosire 
materialelor, :

.._ ... . .....f .

cu omul,

se
și

soluționarea 1 
problemei...

zi,

economii

AGITA T0 R / / 
implicați într-o susținută muncă politică 

și disciplină
in colectivul minei 

ricani, căi 
Cimsțituți în 
de aețiung : concretă, . 
jnanrtestâ ca o reală 
impor.ațită forță... a munr 
cii politice cu omul. .„Prin 
acti vita tea lor agitatorii 
smt cunoscuți în între
gul nostru colectiv; în 
fiecare Sector la fiecare 
organizație de bază, ne 
spunea tovarășul loan 
Geană, secretar adjunct . 
cu probleme de propa. 
gandti al comitetului de 
partid pe mină. Conduse 
de secretarii adjuncțî cu 
propaganda din birourile 
org.mizațiilor de bază, 
<oh ..tivrie de agitatori 
au în componența lor 
br g idieri. șefi de sciiimb, 
artificieri, maiștri, 
cadre cu munci de 
pi inhere — .comun iști 
nădejde în colectivele 
muncă, care țin 
loci tu legătură cu 
Verile- sectoarelor, de 
ducție, cu organele 
tice de la acest nivel 
organizațiile de _ 
-sindicat,, riJ.T.C.,, 
iulormindu-se
nen 
eu

. vestea, 
ordinii 
dunări 
se stă 
talerii, 
astfel o instruire perma
nentă. sistematică cu pri
vire ia problemele cheie 
ale activității politice, e- 
conomice si sociale ce 
sînt de stringentă actua
litate în colectivele sec-

Agitatorilor le 
asemenea, la in
ia punctul de in

și documentare 
agitatorului11, ei 
aici principalele

profesională, <i- 
Sînt frecvent 

de conducerile 
sectoarelor, de organiza
țiile de bază. pentru a in
terveni în cele mai 1 întă
ritoare momente ale 
conștientizării și mobili
zării minerilor, celorlalți 
oameni ai muncii* ’ din 
întreprindere pentru in

ia 
ini- 
re- 

a 
realizarea

are 
răs. 

de 
: de 

o nemij- 
c.ondu- 

pro- 
poli-

partid,
O.D.U.S.,. 

perma- 
ț asupra problemelor
care se, confruntă a- 

.Diipă epuizarea 
de zi a fiecărei a- 
generale de partid 
de vorbă cu agi-

, asigurîndu-!Lse 
o instruire 
sistematică

tofirelor. 
stă, de 
demînă 
formare 
„Colțul 
-găsind 
documente de partid și de 
stat. Bine instruiți, avînd 
o temeinică pregătire po-

de economii in activitatea 
productivă, de întărire a 
discipline in muncă etc.".

Despre modul cum ac
ționează aceste importan
te pirglli i politice — a- 
gitatorii — șeful sectorului 

la ob Stoica, ne relu. 
„Da un moment dat 
sector, in perioada 

mai, trebuiau 
al'ară 
bl o.

II, 
ta; 
în 
10—15 
scoase de urgență 
din subteran, de la 
cui 1 nord. 5 cuplaje hi
draulice de transportoa
re TK-3, pentru a fi re
parate, recondiționate, pu
se la punct în vederea re-

■ folosirii lor la transpor
toarele de la un nou loc 

. de muncă. Această sari 
cină le-a fost trasată co
muniștilor Aurel Borc, 
Ion Mierlușcă, Vasile A-

■ ribâșoiu și llie Amorări- 
ței. In mod operativ a- 
cești agitatori au discutat 
cu minerii din brigăzile 
conduse de Dumitru Bor. 
noiu, Daurențiu Kelemen, 
Gheorghe Scorpie și Vic
tor Mezambrovski, 
plicîndu-le mobilul ur
genței recondiționării ce. 
lor 5 cuplaje hidraulice, 
acționînd alături de oa
menii acestor formații

pentru soluționarea con
cretă a problemei... Re
zultatul ? A doua 2D u- 
țilajele se aflauJ în atelier 
fiind pregătite pentru a 
se reîntoarce în subteran 
și a servi la echiparea u- 
nor transportoare j 
la un nou loc de 
ducție”.

Da sectorul 111, 
rul loan Volocaru, 
ner șef de brigadă, 
dat amănunte despre ac. 
țiunjle ce le-a întreprins 
în formația pe care o 
conduce: „Ca agitator în 
organizația de bază nr. 
3A am sarcina de a mili
ta și acționa în rîndurile 
ortacilor pentru menține
rea unei stări disciplina
re exemplare cît și Pen
tru economisirea ma
terialului lemnos. Briga
da noastră e fruntașă pe 
sec tors dar îritr-un • timp, 
prin ; februarie, ne era 
umbrită munca, buna - re
putație. de absențele ne
motivate Pe care le fă
ceau vagonetarul Ionel 
Radu și minerul Nicolae 
Ariton. Cu cei doi ortaci 
am stat atunci de vorbă 
cu intransigența și fer
mitatea cu care trebuie să 
intervină in asemenea si
tuații un comunist. S-au 
dat pe brazdă, nu mai a- 
vem probleme de discipli
nă în brigadă. Acum . ac
ționăm pentru a ne rea-, 
aliza angajamentul la pro
ducție — 600 tone cărbu. 
ne — precum și la econo
mii de materiale — 
mc cherestea și lemn 
mină. In abatajul

nr. 3A din stratul 
-blocul VI,

12 
de 

rio.s-

ex-

tru, 
17—18 
lemnul 
fiecare 
folosim 
merele următoare, 
nomisind l.____ ,
find de camere, 2—2,5 mc 
de lemn11.

răpim
cînd prăbușim la 

.... și îl re- 
ca ■

_ .....__ . eco.
astfel, la un

cameră,
cîncl atacăm

I. BALAN

Răspundere
disciplinei
•Urmare din pag. Ii

s-a situat la nivelul exi
gențelor. Creșterea numă
rului accidentelor in rindui 
vagonetarilor de front, 
forță dc muncă în for
mare, a constituit prilejul 
de a se pune în evidență 
preocupările reduse pen
tru instruirea noilor înca
drați, pornind de la cei 
ce au această sarcină la 
nivelul centrului de ins
truire si continuînd eu șe
fii de schimb, șefii de 
brigadă, maiștrii, organiza
țiile dc masă și obștești 
cu responsabilități în a- 
cest domeniu. De aseme
nea, s-a 
nele cu 
ducerea 
gurarea 
nu 
ga 
rea 
iui 
rea
competente și exercitarea

(•■■■■•■■•■■«■■■■■■ut■■

arătat că persoa- 
atribuții în eon- 
producției și asi- 
securității muncii 
ocupat cu întrea- 

răspundere de instru i- 
si educarea personalu- 
muncitor, de acorda- 
unej asistențe tehnice

s-au

iui ■
normală a producției în deplină securitate a muncii

sea o concentrație de mc- punzători de această stare 
lan ce depășea 5 la sută 
inundind cu metan 330 ml 
de galerie, creirid o situa
ție periculoasă în. această 
zonă. Organizația de partid 
din sector i-a pus Șoaii îri 
discuția adunării fără a 
lua măsuri statutare.

Dezvoltarea pe verticală 
si orizontală a minei a pus 
și pune eu acuitate proble
ma aerajului. de dirijare 
a curenților de aer spre 
locurile de muncă. Cauzele 
dereglărilor in’ aerajul ge- 

se găsesc 
unor lu- 
stratele 3. 
suitorului 

’3 
50—100

tJr’mare dm pag. 1)

problemă prioritară în desfășurarea

aeplină securitate.. Comite
tul de partid, de sindicat 
și U.T.C. nu au acționat cu 
fermitate pentru cunoaște
rea în orice moment a si
tuației reale de la locurile 
de muncă, tergiversind sta
bilirea măsurilor de reme
diere imediată a neajunsu
rilor și stabilirea măsuri
lor de sancționare pe linie 
de partid a celor vinovați 
de încălcarea tehnologi
ilor de lucru, a normelor 
de protecție a muncii. O si
tuație de toleranță, de ne- 
sanctionare pe linie de 
partid ș-a manifestat la or
ganizația de bază de la 
sectorul I. Fostul șef de . 
sector sing, ion- Dobrița și 
adjunctul Dumitru Serbă- 
nescu. fără a întocmi un

neral si parțial 
în neîntreținerea 
crări miniere în 
și 13. riesăparea 
din eulțușjil Stratului 
între orizonturile 
și nebetonarea suitorului 
de aerai între orizonturile 

..... 0 și +50 din blocul II. A-
program de lucru, au ordo- cestea au condus la înrău-

tățirea aerajului general 
al minei, a influențat ne
gativ realizarea la timp a 
unor lucrări miniere. Răs

de lucruri se Iac conducă
torii sectoarelor III si XI. 
Nici comitetul de partid, 
e.o.m. nu au intervenit 
prompt si eficient, nu au 
tras la răspundere organi
zațiile de partid, comuniș
tii din fruntea acestor sec
toare în a respecta norme
le de securitate a muncii. 
Au fost, de asemenea, frec
vente cazurile de indisci
plină prin nerespectarea 
unor reguli elementare in 
aerajul general și partial 
al minei cum ar fi : pro
iecte de aerai superficial 
întocmite, neetanșarea co
loanelor de aerai, lipsa 
dublei alimentări a venti
latoarelor electropneuma- 
tice și frecvente defecte. 
Aceste nereguli și încălcări 
ale N.D.P.Jd. au condus la 
acumulări peste limita ad
misă de metan, la strangu
lări ale procesului de pro
ducție. Nu poate fi trecută 
cu vederea lipsa de supra-

vegheri- 
muncitor, 
cum unii 
instruirea personalului din 
subordine, iar cabinetul de 
protecția muncii. insufi
cient dotat, nu și-a adus 
contribuția la cunoașterea 
și aplicarea normelor de 
securitate a muncii.

Din analiza profundă a 
problematicii adunării ac
tivului de partid, a rezultat 
răspunderea. competenta 
ce trebuie imprimată fie
cărui comunist. cadrelor 
de conducere de la șef de 
formație de lucru, la co
mitetul de partid si e.o.m. 
in tratarea si rezolvarea în 
strînsă legătură atît a sar
cinilor de plan cît si asi
gurarea deplinei securități 
a muncii în contextul efor
tului material pe care 
partidul și statul nostru îl 
face pentru condiții tot 
mai bune de muncă si via
ță ale minerilor.

a personalului 
modul defectuos 
maiștri execută

sporită în

riguroasă a ' controlului 
pentru a preveni la timp 

decrearea unor 'situații 
pericol.

Referatul prezentat, 
și membrii colectivului 
care au luat cuvîntul în 
adunare — Georgei Cheleș, 
Gheorghe Dinuță, Nicolae 
Cristea, Iulian Filip, Vio
rel Radulescu, Mircea 
Bălțătescu, Nicolae Vucari, 
Hie Djaconu, Nicolae Șu- 
l’an și Ioan Dumitraș — 
au reliefat în spirit critic 
și autocritic că prezența 
abaterilor de la noririele 
de protecția muncii a a- 
vut drept una din cauzele 
de bază îngăduința, tole
rarea de către maiștri, in
gineri, organe de 
a deselor nereguli 
s-au manifestat în 
ran, în respectarea 
logiilor toate

ca

control 
care 

subte- 
tehno- 

___ acestea, 
cpnducînd la pierderi de 
producție, la crearea 
situații de pericol îri mun-' 
ca din subteran.

S-a subliniat cu insis
tență necesitatea schimbă
rii, înnoirii stilului de 
muncă ăl conducerii co
lective a întreprinderii, al 
coordonatorilor procesului 

' extractiv, al organelor și 
organizațiilor de partid, al 
căror i-ol trebuie să spo
rească în urmărirea mo
dului in care își exercită 

Și 
toți 

în

de

sarcinile de serviciu 
obștești comuniștii, 
membrii colectivului, 
special, persoanele numi
te în funcții de răspundere. 
Cităm în această idee una 
din concluziile prezentate; 
„Multe dintre cadrele care 
sînt remunerate pentru a 
controla nu o fac conform 
necesităților, cerințelor, 
competenței lor". Ca exein-

respectarea
și de plan
piu, au fost nominalizați 
ingineri și subingineri eu 
funcții de control zilnic 
în subteran — Liviu Flo- 
rescu. loan Saidac, Gheor- 
glie Albescu, Voicu Toma 
— care au înregistrat in 
unele luni doar ă (!) pînă 
la 10 intrări.

Eficiența asistenței teh
nice în subteran a fost, 
unele compartimente, 
asemenea, scăzută. Iată 
ce. in ultima vreme, 
DM. Vulcan au apărut nui 
situații de autoaprindere a 
cărbunelui sau au fost re-. 
activate zone vechi izolate 
temporar din același mo
tiv. Cu toate că la l.M. 
Vulcan apariția concentra
țiilor 
este

în 
de 
de 
la

periculoase de metan 
rară, cele apărute, 

chiar puține la număr, au 
.ayut drept cauză1 acțiunea 
întîrziată, neglijența în 
prevenirea unor atari stări 
<!e lucruri. S-a spus clar 
în această privință că tre
buie ca organul de con
ducere colectivă, comite
tele de partid, sindicat și 
U.T.C. să lucreze îri așa ' 
fel îneît să nu se mai to
lereze situații de această 
natură, care contravin nor
melor impuse, tehnicilor și 
tehnologiilor de exploata
re în subteran. Pe bună 
dreptate s-a subliniat îri 
încheierea plenarei de ac
tiv că la DM. Vulcan se 
dispune, de un potențial 
uman si tehnic, de cadre 
cu înaltă competență pro
fesională, de organizații 
politice în măsură să ac
ționeze energic pentru rea
lizarea integrală a sarci
nilor productiv economice 
în condiții de securitate 
deplină a muncii și zăcă- 
mmlului. ; ' "; i1'

Numărătoare inversă
pe șantierul lermoficării

'Urmare din pag.

nat spargerea digului de 
la capătul planului încli
nat din culcușul stratului 
4, orizont 250 unde se gă- perativă a problemelor ca

re se ridică în domeniul 
termofieării vor fi conti
nuate, săptămînal, coman
damentele de investiții la 
nivelul municipiului.

Pe șantierul termofică- 
rii a început deci, practic, 
o adevărată numărătoare 
inversă pînă la punerea 
în funcțiune. Se impune în
să tuturor celor cu respon
sabilități în realizarea a- 
cestui important obiectiv 
de investiții să acționeze 
cu toată seriozitatea, să 
folosesacă din plin fiecare 
oră de lucru, pentru res
pectarea termenului de da
re în exploatare a termofi- 
cării.

fața locului pentru a 
bili soluții concrete, 
mo.tiv de îngrijorare 
constituie și scăderea 
inului de execuție a 
crărilor de izolații a 
duetelor. Lipsesc încă

s iu
ti n 

îl 
rit- 
lu- 

COll-
.... _____ _ ____ une

le materiale cum sînt tabla 
de zinc, electrozii pentru 
sudară, vată minerală. Au 
fost stabilite măsuri pen
tru asigurarea continuării 
în ritm susținut a lucrări
lor de izolații și aprovizio
narea cu materialele defi-

. citare. ,
In următoarele două 

lyni pentru rezolvarea o-

talurgiști. cadre medicale 
Și de alte profesii.

AUTOBUZ PIAȚA VIC- 
I ORIEI - FABRICA DE 
OXIGEN. Venind în în- 
tîmpinarea solicitărilor cer

ViUSERIt IMI A-
LEG a fost tenia dez
baterii care a avut loc ieri lor care doresc să vizite- 
1;> Casa de cultură din 
Petroșani, cu participarea 
elevilor din clasele' termi- 

\nale ale Școlii generale nr.
7 Petroșani. In mijlocul 
viitorilor constiructori ai 
socialismului și comunis
mului s-au aflat mineri, 

^onstructori, ceferiști, me

I
I
I

ze zona Gambrinus gi de
fileul Jiului, conducerea 
A.U.T.D. Petroșani a dis
pus reînființarea, începînd 
din 29 mai a.ri, a trase
ului de transport în co
mun Piața Victoriei — 
Fabrica de oxigen Iseforii. 
Autobuzele vor pleca din 
Piața Victoriei la orele

7.30, 15, 19,30 și 23. iar 
de la Fabrica de oxigen . 
la orele 8, 15,30, 20 și
23.30.

DIALOG, Scriitorul I.D. 
SKrbu, autorul piesei 
„Frunze care ard11, s-a în- 
tîlnit ieri la clubul sindi
catelor din orașul Vetrila. 
cu artiștii amatori care au 
pus jn scena pies , respec
tivă. 1 i

DOTARE. Spitalele mu 
nicipal Petroșani și oră
șenesc Lupeni au fost do
tate cu primele autosalvări 
ale căror motoare funeți-

onează pe bază de moto- 
rină.

CABINETELE de protec
ție a muncii ale prepa- 
raților de cărbuni 1 
peni, Cbroești. Petrila au 
fost dotate cu reproiectoa- 
re, aspectomate și apara
tură foto.

Rubrică realizată <1» 
T. VRANCEANU

cpa- 1
Lu- I
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Curățenia orașului nu permite 
amînări și justificări

Carpați, 
din

în după-umiaza zilei de 
marți, 26 mal a.c., am par
curs majoritatea străzilor 
din cartierele 
Aeroport și Hermes 
Petroșani pentru a ne edi
fica în legătură cu o te
mă mereu actuală în ora
șul nostru — transportul 
reziduurilor. La o parte 
din aspectele acestei pro- 
slt m constat te la > rța 
euluj ne vom referi în cele 
ce urmează.

...Cartierul Carpați, Cu
noscutele incinte dintre 
blocurile străzii 9 Mai și 
'Aleea Florilor erau pline 
de hirtij și alte resturi. 
Sursa de poluare — con
tainerele pentru reziduuri 
pline cu vîrf, netr an sper
iate, gunoiul depus lîngă 
ele de locatarii blocurilor. 
Hîrtii și pămint sedimen
tat se 
aproape 
fierului, 
Carpați 
de resturi și pămint adu
nate cu multe zile în ur
mă, de asemenea, netrans
portate. în același cartier 
am întîlnit însă și câteva 
străzi curate, cu containe
re golite. Așa erau stră
zile 13 Septembrie, Vile
lor, Petru Maior.

. ...Cartierul Aeroport. O 
primă constatare favorabi
lă pentru egeli.ști — toa
te containerele situate pe 
partoa dreaptă, in 
sul de mers spre 
vezeni, a străzilor 
cii, Unirii și Aviatori
lor erau recent golite. Șe
ful sectorului de gospodă
rie comunală d'm cadrul 
E.G.C.L. Petroșani sing. 
Vasile Băncilă, ne-a con
firmat că într-adevăr. a' 
transportat și golit contai
nerele numai de pe cîte- 
va trasee principale. De 
pe celelalte, după cum a- 
veam să vedem în conti
nuarea raidului, reziduuri
le nu erau evacuate de 
mai bine de o săptămînă.

;..Strada Viitorului. Cele 
două șiruri ordonate de 
case erau însoțite de un 
al treilea șir, cel al con- 
t.iincrelor cu reziduuri 
pline cu vîrf și netrans-

puteau vedea paj 
toate străzile car- 
iar pe strada 

și mari grămezi'

sen-
Li-
Pă-

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• 1IAYNALKO KATO, 

Vulcan
In baza informațiilor ce 

ne-au fost furnizate, vă 
putem preciza că la cursu
rile de calificare (cu dura
ta de 10 luni) care pregă
tesc viitorii lucrători pen
tru întreprinderea de pro
duse electrotehnice din Pe
troșani, vor fi trimiși în 
acest an, băieți și fete, ab
solvenți ai liceelor cu pro
fil electromecanic (12 cla
se). In legătură cu califica
rea la locul de muncă, lu
crurile 
clare.
nicat conducerea întreprin
derii, să vă înscrieți la 
forțele de muncă.

• TINERI 
NUL NR. 5, 
Petroșani ;

Programul 
al căminului

nu sînt, deocamdată 
E bine, ne-a comu-

1JIN CAM1- 
Acroporl

de apă caldă 
dv implică a- 

cordul (și obligația de a-1 
respectă) al administrato
rului I.M. Livezeni, asocia
ției de locatari nr. 4 (Au
rel Petrescu) și E.G.C.L. 
Petroșani (maistrul Ion 
Dascălu). Respectarea Pro
gramului mai presupune si 
aprovizionarea corespun
zătoare cu apă rece a cen
tralei nr. 4. Aducem, deci, 
la cunoștința factorilor 
menționați, solicitarea dv. 
de a vi se furniza de trei 
ori pă săptămînă apă cal- 

porlale de mult timp și 
de grămezile de gunoi de
puse lîngă ele. Adevăra
te mostre 
jență în 
numai în 
pentru că 
ca un .cartier
Aeroportul să fie • periodic 
in ind i de a ids iri, im 
întîlnit ' la centralele 
termice nr. 5 șj nr. 4, 
unde se află containerele 
locatarilor 
pendenței, 
blocurilor nr. o .și nr. 7, 
la blocurile nr. 11, 11 A, 
12, 12 A, 12 B și 1.3 din 
aceeași foarte frumoasă 
stradă a! cartierului, a

de crasă neglî- 
acest domeniu, 
aparență simplu, 
e de neconceput 

cum este

străzij Inde
nt , spatele

Raid - anchetă

în-
ac- 
am 

gol, 
cu-

vîrf. L-am comparat Cl1 
de lingă seră. Contras
eră evident.

Ui

ur-

spate... ’ 
asupra a- 
teren, am 
să aflăm

rezi- 
de clarat 

. —, avem, 
asemenea, 

suficient de 
proprii, iar 

ar trebui să 
un număr 
macara de 

i a Ă.U.T.L.P.

termică și celelalte erau 
goale, dar incinta „închisă" 
de blocurile 9?, 95, 2 A și 
2 C, plină de hîrtii. De la 
cetățenii întîlniți aici a- 
flăm că punctele de răs- 
piiidire ; a hîfțiilor sînt în 
apropiere, adică, magazi- 
pele „Lucoris" gi celelalte 
de la parterul blo urli yr, 
ai căror gestionari'se pre-

■ ocupă, numai de curățenia 
•din fața lor, în

Edificîndu-ne 
ceștor fapte pe

■ dorit, desigur,
și cauza tor de la șeful 
sectorului de gospodărie 

, comunală al E.G'C.L. ,,Oa- 
; meni pentru .a efectua o- 

perativ transportul
‘ duurilor — nea 

interlocutorul , 
Dispunem. de

: de un ..număr 
autocontainere 
în completare ■ 
primim zilnic 
de mașini cu 
la secția a 11-a 
Dificultatea pe. care nu o 
putem depăși și care 
constituie cauza principală 
a aspectelor adevărate 
.constatate in cartiere — 
noi le cunoaștem —, este 
insuficiența carburanților 
pentru mașinile proprii și. 
netrimitereă de către 
A.U.T.L., uneori zile în șir, 
a mașinilor cu . macara

. pentru a efectua transpor
turi d,e containere, 
crăm cu oamenii de 
autocontainere, inclusiv 
șoferii, la măturat 'și 
alte : prestații. Dacă nț 
asigură de către întreprin
dere cantitățile necesare 
de carburanți, în maxi-* * 
mum 5 zile, sectorul, lu- 
crînd chiar și noaptea, va 
degaja cartierele orașului 
de reziduurile netranspor
tate".

Petroșaniului. Un aspect 
situat dincolo de orice 
s-ar putea : imagina în 'pri
vința netransportării la 
timp a reziduurilor, a cu
rățeniei, poate fi văzut 
lingă centrala termică nr; 
4, mai exact lingă cămi
nul cu cantină pentru ne- 
familișli. al minei LivezenL 
Bașcuianta obișnuită ar 
trebui înlocuită cu vago
nul ca să șe poată trans- 

-porta gunoiul ' depus aici 
pe inalul și in albia șanțu
lui (pîrîului) de gardă al 
cartierului. Ceva mai 
colo, lingă drumul de 
cos la sera E.G.C.L. 
văzut Un container 
iar locul de lîngă el
rat. „De aici, ne spunea 
administratorul asociației 
de locatar; nr, 4, Aurei 
Petrescu, gunoiul sc ridi
că ; cu regularitate, la 
timp". Se poate deci, tind 
este vorba de un traseu 
principal, altfel spus de 
un traseu situat în ochii 
„șefilor" care vizitează 
des sera. Pe strada Venus, 
colț eu strada Aviatorilor, 
atenția ne-a fost atrasă 
de un alt container plin’ 
cu • T - ......■■
cel 
tul

...Cartierul Hermes. Con
tainerele de lingă centrala 

dă și ii invităm ca împreu
nă să stabilească și să res
pecte un program cores
punzător posibilităților rea
le de apă caldă pentru că
minul nr. 5.

• GRUP DE CETĂȚENI 
din Cîmpu lui Neag i

Cantitățile de porumb 
cuvenite crescătorilor care 
au contractat șl livrat ani
male sînt acordate de că
tre C.C.A.I.C. Petroșani pe 
măsura sosirii porumbului 
de Ia furnizori. Bonurile 
pe care le ppscdați își 
mențin valabilitatea si vor 
fi onorate in perioada' 
mătoare.

• MELANIA MUNTEA 
NC, Pctrila :

Frumos gestul la care va 
referiți in ultima corespon
dență. Foarte bună și de
cizia dv de a-1 consemna. 
In cazul în care este vorba 
de un fapt real, corespon
dența trebuie neapărat 
completată cu numele șo
ferului. Așteptăm să ni-1 
comunicați cit mai repede 
chiar prin telefon.

• EMIL COSTEA, Petro, 
șani ;

Dezaprobăm obiceiul u- 
nor șoferi de Pe autobuzele 
de transport in comun ca
re se ăbat de la traseul 
stabilit ori nu respectă 
stațiile de oprire obligato
rii în orașul Vulcan. In spi-

Întrucînt nu există, de 
fapt, argumente care să 
motiveze amînarea trans
portului reziduurilor r 
najere din cartiere, ac 
dăm credit explicațiilor 
mai ales, angajamentului 
-șefului sectorului de gospo
dărie comunală al E.G.C.L.

Lu- 
. Pe 

cu 
la 
se

Toma țAțARCA

ritul reglementărlor 
tuate prin art. 49 (pct. 
Iii. c) al llotărîrii 
2/1981 a Consiliului popu
lar județean Hunedoara, 
aceste fapte sînt conside
rate contravenții, iar cei 
care le săvârșesc sînt sanc
ționați cu amenzi de 3uo— 
500 lei. In același act nor
mativ (art. 49. pct. 1, lit s) 
se precizează că. constitu
ie contravenție și „urcarea 
în outovehiculul de trans
port în comun, după ce se 
atrage atenția de către con
ducătorul auto, taxator sau 
controlor că s-a completat 
capacitatea vehiculului de 
transport" Amenda aplicată 
călătorilor vinovati de a- 
ceastă abatere este de 100— 
300 lei. Judecind întîmpla- 
rea relatată de dv în lu
nii na acestor reglementări 
se poate concluziona că a- 
bateri au fost de ambele 
părți. De aceea trebuie a- 
plieate întocmai reglemen
tările stalrlite. (1\V.) 

aveți nevoie de
im agi dea 

prezintă o 
toane care, 
de doi ani.
nată. Initial, la 
stație, constructorii 
treprindcrii 
Vulcan au preparat
toanele necesare 
truirii clădirii.

aluturată ro- 
stație de be- 
de mai bine 
este abando- 

această 
În

de confecții 
be- 

cons- 
Odulă cu

r ii

O nouă bază de agrement
La începutul săptăminii 

viitoare, va fi inaugura
tă. în orașul Uricani. o 
nouă bază de agrement 
— „Bucura", destinată pe
trecerii. într-un mod cit 
mai plăcut, a timpului li
ber al minerilor și fami
liilor lor, al tuturor ce
lorlalți oameni ai muncii 
din localitate. Situată 
malul drept al Jiului

elec-
apei potabile,

vest, jntr-un pitoresc ca
dru natural, pe dealul din 
dreptul vechiului centru 
civic al orașului, baza, de 
agrement cuprinde o ca
bană cu o sală de mese 
si terasă, o estradă din 
beton, unde vor evolua 
formații artistice. două 
căsuțe pentru desfacerea 
de dulciuri și alte pro
duse. Pe platoul întins 
din capătul bazei de a- 
grement se vor monta nu
meroase aparate de joacă 
pentru copii confecționate 
prin autodotam. în cola- 

O instalație folositoare, scumpă și totuși abando 
devenită loc de joacă pen

instalație?această

nată, lăsată 
tru copii.

terminarea lucrărilor si 
predarea construcției, sta
ția a fost abandonată 
deși este utilată cu toate 
accesoriile. Aflată în fate 
spitalului Vulcan, zilnic 
numeroși copii pot fi vă- 
zuți esealadînd schelele 
metalice ale statici și iu

borare cu mina Uricani. 
In perspectivă sc arc în 
vedere amenajarea unui 
complex sportiv ce va 
cuprinde terenuri de fot-, 
bal, volei, handbal, tenis 
de eimp. mese din beton 
pentru tenis de masă etc. 
Pentru accesul la locul de 
agrement a fost amenajat 
un drum pentru autove
hicule, un pod peste pî- 

rîul Aștloara. o punte de 
trecere peste Jiul de vest, 
trepte și platforme de 
acces. Lucrările de ame
najare au fost prestate de 
cetățenii orașului în ca
drul numeroaselor acțiuni 
de muncă patriotică. O 
contribuție deosebită au 
adus-o întreprinderile de 
pe raza orașului: I.M. ti

depreparația
U. M. T. C. F.. 

Ț.C.H., precum 
Școlii generale, 
copii și mem-

ricani, 
cuarț,
LC.M.M., 
si elevii 
casa de 
brii comitetului orășenesc 
U.T.C.

eîndu-sc aici, fapt c. 
prezintă un pericol 
nent. avîncl in vedere 
înălțimea utilajului. Se 
pun întrebările firești : 
de ce a fost abandonat 
un asemenea utilaj? Cine 
răspunde de dispariția 
acestuia de pe fisa de in-

Deși inaugurarea aces
tei baze de agrement a 
fost prevăzută pentru 
începutul lunii mai, din 
cauza nerespectării pro
misiunilor conducerii 
I.C.S. Mixte Lupeni, care 
este de fapt și beneficia
rul, de a mobila operativ 
cabana, de a efectua ra
cordarea . energiei 
trice șl a 

definitivarea lucrărilor de 
finalizare au fost tărăgă
nate pînă în prezent, deci 
cu o întîrziere de aproa
pe o lună.

O nouă bază de agre
ment construită din ini
țiativa Consiliului popu
lar al orașului 
va 
me de recreere și delec
tare pentru toți oamenii 
muncii din Uricani si in
vitații lor.

St. NEMECSEK

Uricani.
asigura condiții opti-

UNDE DEPOZITAȚI 
PAMINTUL ? *

Cetățeanul Ion An- 
drone din Petroșani, 
strada Maleii nr. 145, 
s-a prezentat la redac
ție pentru a ne face 
cunoscut că în apropi
erea gospodăriei lui, pe 
marginea șoselei asfal
tate, o basculantă, al 
cărui număr de înma
triculare nu a fost no
tat de mama sa — o 
femeie- în vîrstă înain
tată —. a depus eonți- 

a cinci 
'tufi. Omul. sur_ 

intrigat de o 
atitudine, ne-a 
să-1 ajutăm 
semnal pen-

mitul (pământ) 
transput" 
prins si 
asemenea 
solicitat 
printr-un 
tru înce'area depunerii 
de pămint pe acosta
mentul șoselei turistice 
spre telescaun și caba
na Rusu. O facem, cx- 
primindu-ne totodată, 
speranța că organele 
competente vor dcpis'a 
contravenientul si-i vor 
anlica prevederile art. 
35(1) al llotărîrii nr. 
2/1981 a Consiliului

ventar ? Cine plătește a- 
mortismentul motoarelor 
și părților metalice? Nu 
este nevoie de această 
instalație pe alt șantier ? 
Așteptăm un răspuns o- 
perativ la toate aceste 
întrebări din partea fac
torilor competent!.

Text si foto : 
Șîefan NEMECSEK
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VNoi manifestări consacrate
împlinirii a 60 de ani de

Partidului Comunist
la făurirea 
Român

în diverse țări ale lumii 
au avut loc noi manifes
tări consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Ro
mân, cu care prilej au 
fost evocate semnificațiile 
istorice ale făuririi parti
dului nostru, relevîndu-se 
marile succese obținute în 
toate 
tâte, 
pace 
vată 
România.

Ambasada: Româniej de 
la Helsinki a donat Uni
versității din capitala fin
landeză un set de cărți de 
literatură social-politică, 
istorică și beletristică.

Locul central între vo
lumele donate îl ocupă

domeniile de activi- 
politica externă de 

si colaborare promo- 
cu consecvență de

Declarație 
a noului 

președinte 
al Frântei■ • .

PARIS 28 (Agerpres). 
Președintele Franței 
Francois Mitterrand, a de
clarat, în cadrul primei 
reuniuni săptămânale a 
noului guvern francez, că 
va respecta toate acorduri
le internaționale încheiate 
de predecesorul său. Vălery 
Giscard d’Estaing.

Noul guvern francez — 
a declarat, la rîndul său, 
ministrul afacerilor exter
ne. Claude Cheysșon, — 
va respecta marile opțiuni 
diplomatice ale guvernului 
precedent. Astfel, Franța 
—- a precizat el — va sus
ține inițiativa vest-euro- 
peană privind solution area 
pașnică a situației din O- 
rientul Mijlociu, cît și pro
iectul conferinței de dezar
mare în Europa. In altă 
ordine de idei. Cheysson a 
relevat, în interviul acor
dat ziarului „Le Monde“ 
că „Franța și Republica Fe
derală Germania vor con
tinua să aibă relații privi
legiate. dar ele nu vor fi 
exclusive**.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.

ale tovarășuluiopere
Nicolae Ceaușescu. precum 
și lucrarea tovarășei acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu 
— „ Polimer izarea stereo- 
specifică a izoprenului".

La Vilnius (U.R.S.S.) a 
fost organizată o expoziție 
do carte românească. ?

Școala Secundară „Repu
blica. Socialistă România1*,  
din Ciudad de Mexico, a 
găzduit o manifestare cultu
rală. A fost evocată istoria 
milenară a poporului ro
mân, evjdențiindu-se' în 
mod deosebit lupt;, pentrti 
independență și libertate a 
poporului nostru, actul de 
la 23 August 1944 și as
pecte ale construcției so
cialismului în România.

în cadrul unei ceremo-

nii care a avut loc Ia 
rectoratul Universității au
tonome din orașul mexi
can Puebla, Ia care au 
participat și reprezentanți 
ai guvernului local, amba
sadorul României la Ciu
dad de Mexico a donat 
conducerii Universității 
volume din operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și o serie de cărți 
privind istoria, economia 
și cultura țării: noastre din 
cele mai vechi timpuri și 
pînă în prezent.

în saloanele ambasadei 
române din Bruxelles a 
fost organizată o întîlnire 
prietenească, fiind prezen
tată, totodată, o expoziție 
de carte românească.

MOSCOVA 28 — Tri
misul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu, transmite: La 28 
mai, ambasadorul Româ
niei în Unjunea Sovietică, 
Traian Dudaș, a oferit o 
recepție cu prilejul în
cheierii cu succes a pri-

mului zbor cosmic comun 
româno-sovietic al echipa
jului format din Dumitru 
Prunariu, cetățean al Re
publicii Socialiste Româ
nia, și Leonid Popov, cos
monaut sovietic.

Schimb
de mesaje 

între
România

Rolul O.U.A. 
în lupta 

împotriva 
colonialismului

FILME
PETROȘANI —■ 7 No

iembrie : Strada Hano- 
vra ; Republica : Sub 
patru steaguri ; Unirea: 
Fata morgana.

PETRILA : Mașina
timpului.

LONEA: Vedere de 
la mansardă.

ÂNINOASA : Munții 
în flăcări.

VULCAN — Luceafă
rul : Vizită la domiciliu.

LUPENI — Cultural: 
Bietul Ioanide (I—H); 
Muncitoresc : Scurt po
pas. ' «L

URICANI: Capcana 
mercenarilor.

tv

In vederea formării 
noului cabinet italian

ROMA 28 (Agerpres). 
Președintele Republicii Ita
liene, Sandro Pertini, l-a 
însărcinat, joi, pe premie
rul demisionar. Arnaldo 
Forlani (democrat-creștin). 
cu formarea noului cabi
net italian. Fără să dezvă
luie intențiile sale cu pri
vire la formula politică a 
unui eventual guvern pe 
care l-ar conduce. Arnaldo 
Forlani a subliniat că se 
află în fata unei sarcini 
dificile. El a arătat că ac
tuala criză guvernamenta-

IN CADRUL CONGRE
SULUI al XVIII al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, au continuat dez
baterile pe marginea Ra
portului de activitate al 
C.C. al P.P.R.M, și a celor
lalte puncte înscrise pe ordi
nea de zi. In plenul ședin
ței din 27 mai a fost, rostit 
cuvin tul de salut al con
ducătorului delegației 
P.Ș.R. adresat congresului.

tN CADRUL SESIUNII 
Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Popo
rului Muncitor din lugosla-

de
vi

lă a fost determinată 
necesitatea clarificării 
nor fapte care au preocu
pat, pe bună dreptate, par
lamentul și opinia publică 
Si care trebuie să-și gă
sească răspuns procedîn- 
du-se cu rigurozitate.

Partidele politice italiene 
au anunțat reuniuni ale 
direcțiunilor lor pentru a 
analiza situația creată ca 
urmare a crizei de guvern 
și poziția pe care o 
adopta liderii acestora 
cursul convorbirilor 
premierul desemnat.

vor 
în 
cu

via (U.S.P.M.I.), desfășu
rată la Belgrad, Koli Și- 
roka, reprezentant din 
partea Provinciei Socia
liste Autonome Kosovo, a

fost ales în funcția de 
președinte al Conferinței 
Federale a U.S.P.M.I., pe 
o durată de un an. El îl 
înlocuiește în acest post 
pe Todo Kurtovici, al că
rui mandat a expirat — 
precizează agenția Taniug.

și 
Zimbabwe
SALISBURY 28 (Ager- 

pres). — Președintele Re
publicii Zimbabwe, Ca

naan Banana, a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, cele mai 
bune urări de sănătate și 
succese în conducerea des
tinelor României pe calea 
edificării societății socia
liste multilateral dezvolta
te. Mesajul a fost prile
juit de primirea de către 
șeful statului a ambasado
rului țării noastre la Salis
bury, Petre Blajovici.

FREETOWN 28 (Ager- 
pres). Intr-o declarație fă
cută la Freetown, Si aka 
Stevens, președintele în 
exercițiu al Organizației 
Unității Africane (OUA), a 
arătat că statele africane 
joacă un rol important în 
rîndul forțelor din lume 
care luptă împotriva colo
nialismului. -neocolonialis- 
mului si imperialismului.

Referindu-se la activita
tea desfășurată timp de 18 
ani de Organizația Unită
ții Africane. Siaka Stevens 
a apreciat-că această orga
nizație și-a demonstrat e- 
ficacitatea și vitalitatea, 
contribuind la menținerea 
păcii în Africa.

16,00
16,05

16,30

18.25
18,35
18,50
19,00
19.25

19,45

21,40

22,10

Telex.
Politehnica TV, 
Curs de pregătire 
pentru admitere 
în învățămîntul 
superior.
Emisiune în limb, 
germană.
Tragerea loto. 
La volan.
1001 de seri 
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Film . artistic 
„Bellissima". Pro
ducție a studiou
rilor italiene. 
Creația culturală 
românească pro
fund implicată în 
actualitatea so
cialistă a tării (II). 
Telejurnal.

'n

Mica publicitate
LA PHENIAN s-au des

fășurat. miercuri, convor
biri între Hă Dam. vice- 
premier și ministru al a- 
facerilor externe al R.P.D. 
Coreene, și Iosip Vrhoveț. 
secretar federal pentru a- 
facerile externe al Iugo
slaviei, aflat în vizită în 
capitala coreeană. Potrivit 
agenției ACTC, cu acest 
prilej s-a procedat la uu 
schimb de păreri asupra 
dezvoltării în continuare a 
relațiilor prietenești 
operare dintre cele 
țări. S-a relevat, de 
le părți, necesitatea
Udării unității mișcării de 
nealiniere.

V1ND apartament 3 ca
mere, confort I, preț con
venabil, Deva, strada Mi
nerului. Informații bu
levardul Decebal bloc D 
sc. B ap. 33. (497)

VlND convenabil came
ră combinată. Adresați re
dacție.

CAUT femeie îngrijire 
copil. Informații strada

ANUNȚ DE FAMILIE

Republicii 95. .scara B ap. 
18, telefon 44804 Petroșani. 
(498)

PIERDUT 3 cai, doi gal
beni cu coamă aibă si 
stea în frunte, al treilea 
roșu închis cu stea în 
frunte. Adresați Boantă Pe
tru, Lunca 27, Petrila. Re
compensă. (497)

de co- 
două 

ambe- 
conșo-

FAMILIILE Săbău și Haiducj din Lupeni anunță 
cu adincă durere dispariția prematură a. scumpei lor 
soții, mamă, fiică și soră

GHIZELA SĂBĂU.
Înmormîntarea va avea loc sîmbătă 30 mai ora 

15 ia Lupeni. (498)

Dusnshică, 31 mai
8,30 Copilărie — vis de 

cutezanță. Emisiune 
dedicată Zilei inter
naționale pentru a- 
părarea copilului.

9,15 Film serial pentru 
copii. Peripeții de 
vacanță... Episodul 3.

9,45 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă națriei- 
13,00 Telex.

Album duminical. 
13,05 Cine știe, zâmbește!

— fantezie . muzical- 
umoristică.

14,00 Tom și jerry
desene animate.

16,00 Șah.
16,15. Telespprt.

— Finala „Cupei 
României" la bas
chet feminin — re
priza a Il-a. Trans
misiune . de la Cluj - 
Napoca.
— Fotbal internațio
nal.
— „Universiada" 
București —- 1981.

17,35 Ecranizări după o- 
pere literare româ
nești. „Răscoala" du
pă romanul lui Li- 
viu Rebreanu. Par
tea I.

18.30 Selecțiurii din spec
tacolul de gală de 
la Sala Palatului Re
publicii Socialiste 

România, dedicat 
zilei dc 1 Iunie, 
Ziua internațională 
pentru apărarea co
pilului.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cintarea României.

De pe marea scenă 
a țării pe micul e- 
cran. Județul Ialo
mița.

20.50 Film artistic. „Cău
tarea*.  Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor ameri
cane.

22,30 Telejurnal.
Sport.

Luni, 1 iunie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Anjj noștri de lu

mină. Emisiune de
dicată Zilej inter
naționale pentru a- 
părarea copilului.

20.45 Roman foileton.
„Karl Maix — anii 
tinereții".
Episodul 3.

21.50 Cadran mondial.
22,15 Telejurnal.

Marți, 2 iunie
9,00 Teleșcoală. 

11,00 Film serial.
„Dallas".

11.50 Evoluția vieții pe 
pămînt, Serial ști
ințific.

12.50 Telex.
16,0() Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,15 Itinerar italian. Do

cumentar.
17,10 Clubul tinerelului.
18,25 Consultații in spri

jinul învățămîntu- 
luj politico-ideologic.

18.50 1001 de seri.

PROGRAMUL Țy

19,00 Telejurnal.
19,25. Actualitatea ecbrio- 

• mică.
19,45 Omul și sănătatea.
20,05 Fapte de eroi ai 

muncii și vieții' So
cialiste. ,

20,30 Teatru TV. „Corida" 
de Alfonso Saslre. 
Premieră pe țară.

22,10 Telejurnal.

Miercuri, 3 iunie
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,15 Frumoasă ni-j co

pilăria. Selecțiuni 
din spectacolul or
ganizat cu prilejul 
Zilei internaționale 
pentru apărarea co
pilului.

17.50 Fotbal. România — 
Norvegia în preli
minariile campio
natului mondial.
Transmisiune direc
tă de la București.
In pauză: Tragerea 
pronoexpres.

19.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,25 Călătorie prin țara 

mea. Pașcani ’81.
20,45 Telecinemăteca. Ci- 

. ciul : Marj actori.

„Corsarul". Premi
eră TV Producție a 
studiourilor' ameri
cane.

22,20 Telejurnal.

Joi, 4 iunie
9,00 Teleșcoală. .

10,55 Roman foileton.
Karl Marx — anii 
tinereții. ,:
Reluarea episodului 
3-

12,00 Rapsodii de primă
vară. Moment fol
cloric.

12,25 Consultații în spri
jinul invățămintului 
politico-ideologic (re
luare).

12,50 Telex.
16,00 Telex.

16,05 Teleșcoală.
17,05 Reportaj’ TV. Sec

vențe băcăuane.
17,20 Viața culturală.
18,35 Desene animate. 

Povestiri din Pă
dure., verde .—■ epi
sodul 8.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ora tineretului.
20.30 Evoluția Vieții pe 

pămînt. Serial ști
ințific. Episodul 8. 
Stăpânii văzduhului.

21.30 Cintarea României. 
De pe marea scenă a

- țârii pe micul ecran. 
Cîntecul în concurs.

22,05 Telejurnal.

Vineri, 5 iunie
16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV. 

(Curs de pregătire
pentru admiterea în
învățămîntul 
rior).

supe-

16.30 Emisiu-ne în limba
germană.

18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de serj.
19,00 Telejurnal,
1-9,25 Actualitatea 

mică.
econo-

19,45 Reportaj ’81. Ma-
gistralele de 
ale Capitalei.

apă

20,10 Film artistic. „Ca-
zacii". Producție a

studiourilor sovieti
ce.

21.45 Creația românească 
profund implicată în 
actualitatea șociă-

. listă a tării (III).
22,15 Telejurnal.

Sîmbătă. 6 iunie
8,40 Teleșcoală.
9.00 Teatru TV. Iuliu 

Cezar de William 
Shakespeare (re
luare).

12.00 Concert educativ. 
Orchestra simfonică 
din Constanța (I).

13,00 Mozaic cultural-
■ artistic-sportiv.

Sport — Finala cam
pionatului european 
de baschet mascu-

. lin de la Fraga ’ (re
priza a II-a) și la 
ora. 16.00 fotbal: 
Chimia Rimnicu VII- 
ceă — Corvinul Hu
nedoara. Transmisi
une directă.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri, i: 
19,00 Telejurnal,
19.30 Călătorie prin țara 

mea. Pe Argeș în 
sus. Reportaj.

20,00 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial. „Dallas".

Episodul 10.
21.35 Studioul șlagărelor.
22.30 Telejurnal,

Sport.


