
A

1

PROM&ÂX1 9lft 9OA7I VâRItt, i

teaqul
OSUwSjs,

,.j>

ANUL XXXVII, NR. 8951 VINERI, 19 IUNIE 1981 4 pag. — 30 banî A.

încheierea convorbirilor oficiale
Consiliul oamenilor muncii

DECIZIE as ACȚIUNE S FINALITATE 
Ca sa fie eficîentef masurile stabilite 

trebuie aplicate cu perseverența 
în producția de cărbune

Dinamica și complexi
tatea procesului de ex
tracție a cărbunelui im
plică o nouă calitate în 
formele de 
conducere 
participarea 
a oamenilor 
aufoconducere 
gestiune, 
cedent, 
realizat suplimentar 
producție fizică de 
bune de 31 790 tone, 
în perioada care a 
din anul 
în activul 
recent de 
nerală a 
oamenilor 
tanțiale depășirj Ia prin
cipalii indicatori de 
plan, respectiv 17 700 to
ne de cărbune cocsifica- 
bil. Tot la producția fi
zică de cărbune, mine- 

„rii de la Lupeni au o de-

organizare . și 
a acestuia, 

nemijlocită 
muncii

Și 
In anul

I.M. Bărbăteni a 
o 

căr- 
iar 

trecut 
1981 a înscris 
bilanțului făcut 

adunarea ge- 
reprezentanților 

muncii subs-

la 
auto- 
pre-

pășire în
35 000 tone, 
ved ește c ă 
lective de 
celor două 
au aplicat cu responsabi
litate propriile . hotărîri.

în repetatele ana- 
această temă. Cu 
acestea. analiza 
indicatori esen- 
rentabilizarea ac- 

de extracție, 
fost făcută. nu

acest an
Aceasta 
organele 

conducere 
întreprinderi

de 
do- 
co- 
ale

La mina Paroșeni, deși 
se înregistrează, la 
»n plus la producția 
zică de 8113 tone, 
productivitatea

Tovarășul N I c o î a e 
Geaușescu, secretar gene
ral al; Partidului Comu
nist Român, președinte- 
"; Republicii Socialiste

. XVVliiailț

Republiciile __
România, s-a reîntîlnit, joi 
dimineața, la Palatul Con
siliului de Stat, în ca
drul ultimei runde de 
convorbiri, cu generalul- 
malor Mohamed Siad 
Barre, secretar general al 
Partidului Socialist. Re-

voluționar .Somalez, pife- 
ședințele Republicii 
mocratice Somalia.

Cei doi conducători de 
partid Și de stat și-au 
exprimat deplina satisfac
ție față de rezultatele 
fructuoase ale convorbiri
lor purtate, față de înțe
legerile la care s-a ajuns, 
exprimînd dorința comună 
de a intensifica în conti
nuare bunele relații româ- 
no-somaleze, de a întări

De-
prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

A fost manifestată con
vingerea că. în spiritul ce
lor convenite. România și 
Somalia vor dezvolta și în 
viitor colaborarea pe arena 
internațională, ■,

Cei doi conducători de 
partid și de stat au rele
vat necesitatea continuării 
dialogului Ia nivel înalt- 
româno-somalez.

Ceremonia plecării
adoptate 
lize pe 
toate 
altor 
țiali în 
tivită ții 
deși a 
s-a soldat cu rezultatele 
scontate. La I.M. Lu
peni, producția netă pe 
patru luni a fost reali
zată în proporție, de n.u- 

înregis- 
pen- 
indi- 

de

zi, 
fi- 
iar 

muncii 
în abataje, în cărbune și
pe mină este substanțial 
depășită, c.o.m. nu a ac
ționat cu suficientă răs
pundere în ceea ce pri
vește calitatea cărbune
lui, existînd penalizări la 
acest indicator 
te 7 000 tone. La 
Uricani, cu toate 
vîrful piramidei

mai 97 la suta, 
trîndu-se penalizări 
tru neîncadrarea în 
cele de umiditate, 
1953 tone, jar cheltuieli
le materiale fiind depă
șite. .

de pes- 
rnina 

că în 
auto-

conducerii și autogesti- 
unii muncitorești se 
flă 21 de membri.

Brigada de reporteri 
Anton HOFFMAN 

Constantin GRAURE 
Teodor ARVINTE

a-
nu

Joi, 18 iunie, a luat sfî-r- Ceremonia plecării șefu- 
șit vizita oficială de priete- lui statului somalez a avut 
nie întreprinsă în țara ’ '
noastră, la invitația tovară
șului Nicolas Ceausescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, de gene- 
ral-maior Mohamed Siad 
Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, președin
tele Republicii Democrati
ce Somalia.

loc pe Aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drape
lele de stat ale României 
și Somaliei.

Secretarul general 
Partidului Comunist 
mân, președintele Republi- 
eii Socialiste România, și 
secretarul general ăl Parti- ■ 
dului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele 
Republicii Democratice So-

al 
Ro

malia, au sosit împreună 
la •aeroport.

Numeroși oameni ai 
muncii bucureșteni, aflați 
pe aeroport, precum și ti
neri somalezi care studiază 
în România, au ovaționat 
îndelung pe cei doi condu
cători de partid și de stat, 
aclamînd pentru prietenia 
româno-somaleză. expri- 
mîndu-și satisfacție față

(Continuare in pag. a 4-a)
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LA I.M. URICANI

Probe tehnologice 

la un nou abataj 

de mare capacitate
în sectorul II al 

I.M. Uricani au început 
probele tehnologice la 

nou abataj mecanl- 
de mare capacita- 

o veritabilă premi- 
tehnologică în Va- 
Jiulul. Dotat 

complex modern 
susținere, înalt de 4 

cu ° combină 
mare 
aba- 
probe 
patru

cu 
de

Și

Cîmpu lui Neag
șantier 
condiții 

datorită 
conte- ,

Activitatea pe 
se desfășoară în 
foarte grele, 
ploilor care nu
nesc. Miercuri în schim
bul II și azi (joi — n.n.) 
nu se poate lucra la ac
țiunea de descoperțare. 4 
buldozere au rămas. îm
potmolite, autobasculan
tele nu reușesc să 
trundă 
de lucru. 
Iunie au 
266 curse 
bul 1 și 
schimbul 
continuă 
în gara Bărbăteni, de un
de, joi, nici pînă la ora 
10, Preparația Lupeni n-a 
asigurat vagoane 
pentru preluarea 
nelui din carieră.
form înțelegerii, la ora 7 
ar trebui să sosească 10 
.vagoane și apoi, pînă la 
ora 12, încă 
Comentariile 
sos...

pă- 
către fronturile 
In ziua de 17 
fost efectuate 
steril în schim- 

numai 21 în 
II. Alte greutăți 
să se întâmpine

goale 
cărbu-

Gon-

10, eșalonat, 
sînt de pri-

Mircea BUJORESCU

(Continuare inpag, a 2-a)

Sub semnul urgenței în investiții 
OBIECTIVE CARE TREBUIE 

SA PRODUCĂ ÎN ACEST AN

Doi dintre minerii competenți, cu rezultate bune 
din cadrul sectorului II al minei Paroșenl : briga
dierul Mihai Agoston și ortacul său Dumitru Miiea. 
Formația de lucru din care fac parte, și-a depășit 
sarcinile de plan lunare în medie cu peste 110 tone 
cărbune.

Foto : Șt. NEMECSEK

m, 
transportor dc 
capacitate, noul 
taj — intrat în 
tehnologice cu 
zile mai devreme față 
de data stabilită — va 
realiza o producție zil
nică de 1000 tone. In
trarea mai devreme în 
probe tehnologice este 
încununarea eforturilor 
depuse de minerii 
brigada condusă 
Iile Amorăriței, a 
chipelor „service",

, întregului personal 
re a participat cu răs
pundere la echiparea 
noii capacități de Pro
ducție.

din 
de 
e- 
a 

ca-

Țesătoria de mătase din Lupeni 
la ora scadențelor

această săptămină vom 
raporta terminarea aco
perișului -la uzina de cli
matizare" — ne asigură 
maistrul Șerbănescu.

In halele principale au 
fost montate pe posta

mente 189 de războaie de 
țesut. La cîteva din răz
boaie. în fiecare zi, fac 
practică viitoarele mun
citoare pentru a se fai , 
milîăriza cu modernele 
utilaje și a-și forma de
prinderile de muncă ne
cesare. împreună 
varășul Dumitru 
cu,, dirigintele de 
constatăm și alte 
pozitive. Postul de 

’ mentafe 
lectrică 
toarele 
ceput 
lațiile 
nalizare. 
bine șj lucrările de tur
nare a pardoselilor și a 
fundațiilor pentru mași
nile de filat și de urzit

Viorel STRĂLȚ

De curîrid, panoul „Fap
tul zilei" din incinta mi
nei Lupeni, oglindă a e- 
venimentelor de excepție 
din viața acestui mare 
colectiv minier, a consa
crat un nume nou, Pavel 
Bujor. Nu este un erou. 
Este un tinăr maistru e- 
lectromecanic, de 30 de 
ani, format la școla aba
tajelor mecanizate din 
sectoarele IV și III, al 
doilea un adevărat labo
rator de experimentare 
și de afirmare a valorii 
modernelor utilaje minie
re complexe românești. 
In prezent conduce o 
formație de mineri dintr. 
unul din abatajele meca
nizate de mare capacitate 
al sectorului VI. Pe baza 
calităților profesionale, a 
experienței cîștigate, i s-a

Aportul de excepție 
al unei brigăzi tinere

Dovedind 
Ia semnalele critice 
ziarului, 
pe șantierul 
de mătase din 
și-au intensificat 

de lucru.
La data vizitei 

tre pe : șantier, s-a putut 
constata o vie animație. 
Sub coordonarea mais
trului Ștefan Șerbănes- 
cu se aflau repartizați 
meseriași la nivelul ne
cesarului. La parterul 
clădirii corpului admi
nistrativ lucrau 10 zidari 
din echipa condusă de 
Mircea Dincă. Alți 5 zi
dari. executau lucrări 
pe acoperiș, țar 7 dul
gheri instalau cofraje. In 
hală, pe cea de-a treia 
navetă, se turna betonul 
pentru pardoseală. Cons
tatăm că lucrările au î- 
naintat considerabil în 
ultimele două 
La uzina de 
nr. 2, de care 
mod hotărîtor 
în funcțiune a utilajelor, 
au fost montate 12 che- 
soane din acoperiș. „In

S.

receptivitate 
ale 

constructorii de 
Țesătoriei 

Lupeni 
ritmul

noas-

săptămîni. 
climatizare 
depinde în 

punerea

. Așa ne-a o- 
brigadierul in 
luni, de fapt,

CU to- 
Vieres- 
șantier. 

fapte 
ali- 

cu energie e- 
are transforma- 
înstalate. Au în- 
lucrările la insta- 
exterioare de ca- 

Se desfășoară

(Continuare in pag. a 2-a)

încredințat un „cec în 
alb". A fost mutat adică 
intr-un alt sector, la VI, 
pentru a prelua și condu
ce cu pași siguri, spre 
fapte de vrednicie o nouă 
brigadă de mineri-meca- 
nizatori. Că a reușit să-și 
onoreze mandatul o con
firmă textul lapidar de 
la „Faptul zilei" care e- 
videnția printre eveni
mentele de seamă din 
viața minei sporurile de 
producție și productivita
te obținute de tînăra bri
gadă a lui Pavel Bujor.

Șeful sectorului, ingi
nerul Cornel Humeniuc

are motive să fie mulțu
mit. Sectorul — a cărei 
conducere a preluat-o cu 
cîteva It'ini în urmă — 
ocupă in această lună 
primul loc in întrecerea 
pentru mai mult cărbune. 
Producția extrasă supli
mentar se apropie de 
3 000 tone de cărbune. 
Or, in acest succes apor
tul brigăzii lui Pavel Bu
jor e cel mai mare, de 
peste 800 tone. Și abia s-a 
încheiat prima jumătate 
a lunii...

— Plusul va crește sim
țitor pînă la sfîrșitul lu
nii, ne asigură • șeful

sectorului, 
bișnuit l 
ultimele . 
chiar de cînd a pornit 
frontalul în ianuarie. 
Realizările brigăzii s-au 
înscris pe o traiectorie 
mereu ascendentă, in- 
semnînd o producție ex
trasă peste plan de la 
începutul anului de pes
te 7000 tone de cărbune.

Ceea ce a determinat 
ritmurile brigăzii desci
frăm din cele spuse de 
oamenii sectorului, de 
cei care prin priceperea 
și dăruirea lor le-au ma
terializat în frontalul 
mecanizat de pe panoul 
14 din stratul 5. Acest 
element determinant a

l. DUBEK

(Continuare In vag. a 2-a i

Realizări ale 
constructorilor 

de utilaje miniere 
Acționînd cu hotărîre 

pentru satisfacerea cerin
țelor din abatajele mine
lor, harnicii constructori 
de mașini și utilaje mi
niere au realizat peste 
prevederile planului lunii 
mai o producție valorică 
de 2 025 000 lei. Aceeași 
preocupare au avut-o și 
pentru asigurarea pieselor 
de schimb necesare ma
șinilor și instalațiilor mi
niere, realizînd o depășire 
a planului în valoare de 
3 897 000 lei.

Remarcabil este faptul 
că aceste realizări supli
mentare sarcinilor de 
plan s-au obținut printr-o 
mai bună organizare a 
muncii, prin competența 
profesională.
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Din munca și viața tineretului

*N Urmate din nag. 1)

Noi realizări din
în răstimp de două 

luni tineretul Văii jiu
lui . a reușit să crească 
x ol.unul economiilor fi
nanțate la 1,150 milioa
ne lei ceea ce echiva
lează eu 72 la sută din 
planul economic. Doar 
417 mii lei au mai ră
mas de realizat din vo
lumul total de economii, 
finanțate.

• plinirea < 
planului 
cest; an,, 
pe care 
Cipiuluj s-au angajat să-l

■ : atingă pină la 23 August. 
Sursa de creștere a e-

pină Ja înde- 
mtegrală a 

economic pe a- 
obiectiv politic 

: uteciștii muni-

planul economic
conomiilor finanțate și 
de realizare a planului 

constituie 
l'i- 

inițiată de 
U.T.C. din 

in sprijinul 
precum și 
colectare și 

» metalelor 
altor mate-

economic o 
munca patriotică 
nanțată — 
organizațiile 
întreprinderi 
producției, 
acțiunile de 
valorificare 
vechj și a ................
riale refoloslbile. De no
tat faptul că în cele 
cinci luni trecute din a- 
cest an tinerii din mu
nicipiu au 
predat 600 torte 
vechi și 5 tone de 
Pfu. '

colectat

în finalul anului de învățămînt politic U.T.C.
Cu o singură excepție — ȚESA — toate cele 5 

organizații U.T.C. de la mina Mija au încheiat dez
baterile finale și, odată cu aceasta; anul de în
vățămînt politico-ideologic. Tema dezbătută : sar
cinile ce revin organizațiilor de tineret din docu
mentele Congresului al. Xll-lea al partidului 
Congresului al Xl-lea al U.T.C.

și
. ... ,— — In anul de în

văț ăi» ini politico-ideologic U.T.C. ce se încheie au 
fost cuprinși 180 de tineri de lă mina Dîlja. o 
participare activă la studiu, la dezbaterile finale 
avînd uteciștii din cea. mai mare organizație U.T.C., 
nr. 7 electrice, care numără peste 50 de tineri. < 
Pentru finalizarea în bune condițiuni a ânului , de 
învățămînt politic, la fiecare dezbatere recapitu
lativă din organizațiile U.T.C. au participat. cite 
un membru al comitetului U.T.C, pe mină. Mo
dul de desfășurare a anului de învățămînt politic 
1980—1981, rezultatele, concluziile din dezbaterile 
finale, vor fi analizate în adunările generale U.T.C. 
din luna iulie. (I. BĂLAN)

Tesătoria»

la
/Urmare din pag. I)

din secția preparare. Pro
blema îndelung tărăgă
nată a infiltrat ilor de 
apă prin acoperiș a fost 
rezolvată. Constituie în
să un mtoiv de ugrljo- 

ca- 
din-

rare in filtrat,ia din 
«alele de legătura 
tre cele două uzne de 
climatizare. Prezența a- 
pcj in aceste canale 
poate prejudicia calita
tea microclimatului — de 
temperatură . și umidita
te — care trebuie asi
gurată încă din faza pro
belor tehnologice în ha
leli de lucru. Pentru 
moment, ne informează 
dirigintele de șantier, s-a 
acceptat o soluție provi
zorie. Este vorba de 
montarea unor . Pompe 
pentru evacuarea apei din 
canalele aeroțefmice, pen
tru a putea începe pro
bele tehnologice. Se Un

înlătura pî- 
neajuns'u- 

atît în 
atinge- 
plani- 

din do- 
la pro-

glijat în anii 
executarea lucrărilor 
deschidere, fapt care

; condus — cu toate 
ruințele din acest an 
c.o.m. — I la restanțe 
greu de recuperat. Aici 
sînt de altfel multe de 
făcut și în Privința 
tăririi ordinii și disci
plinei (număgul absen
țelor nemotivate si al în
voirilor se menție încă 
ridicat), jar productivi
tatea muncii în abatajele 
mecanizate este mult sub 
nivelul planificat. La 
honea, deși au fost dez-

precedcnți
de 
a 

Stă- 
ale

acest sens l-a constituit 
. c.o.m, de ;la Livezeni ca

re, în anul 1980. a ana
lizat o Singură: dată ac
tivitatea de protecție . a 
muncii. OrganuȚ. colec
tiv de conducere >&buia 
să. acționeze mai ferm, 
cu maj multă responsa
bilitate comunistă pen
tru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru crea
rea unor condițij de de
plină . securitate a mun
cii. Nici în acesț an 
tivitatea de protecție 
muncii, respectarea 
strictețe a N.P.P.M.

luării sarcinilor de plan 
pe semestrul I 1981, iar 

„în decembrie 1980 e.o.m.
analiza capacitățile de 
producție pe sectoare $i 
a efectivelor în vederea 
plasării lor în abataje. 
Tot atunci, se analizea
ză încă o dată activitatea 
comisiei pentru creșterea 
productivității muncii. 
Rezultatul acestor nu
meroase analize ? I.M Dil- 
ja nu și-a onorat inte
gral sarcinile la produc
ția de cărbune. Desigur, 
tematica ședințelor e.o.m. 
a fost variată și comple
xă. numai că ea nu 
găsit materializarea 
practică. Acest lucru 
întîmplă. din Păcate, 
la celelalte unități 
Piere din Vale. Loc

s-au putut ' 
nă în prezent _ , 
rile manifestate 
ceea ce privește 
rea parametrilor 
ficați la Utilajele 
tare — restanță 
duetivitatea muncii în a- 
bataje este în acest an, 
de peste 600 kg /post — 
cît și în ceea ce privește 
dirijarea personalului 
auxiliar către locurile 
de muncă direct produc
tive,' Acest fapt pune în 
evidență, faptul >• că, c.o.m. 
nu a fost sprijinit în ac
țiunile sale de către fie
care miner, maistru, teh
nician, inginer și ’ eco
nomist. Răspunderea co
lectivă nu. este numai 
o sumă de responsabili
tăți individuale, ci și o 
răspundere muncitoreas
că, comunistă, 
munca celui de 
Răspunderea 
lă a fiecărui om al mun
cii 
director • 
ascunsă în spatele 
ducerii colective.

Dezbătî-nd problemele 
fundamentale nle activi
tății de extracție, măsu
rile ce se impun pentru 
a ridica rezultatele mun
cii la cota de eficiență a 
actualului cincinal, con
siliile oamenilor muncii 
de la întreprinderile mi
niere Vulcan. Aninoasa 
și Lonea nu au reușit să 
valorifice superior 
zervele interne de 
dispun. La Vulcan, 
pildă, c.o.m, nu a 
destul în privința 
țensifieării 
de mecanizare 
nul 
planificați pe cinci 
nu a fost realizat.
Aninoasa, organul colec
tiv de conducere a ne-• •••••• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• ••••••• • • • • e •»••'•••••••

• pentru . 
alături, 

inclividuă-

de la miner
nu

la
trebuie

-con-

re- 
care 

de 
făcut 

in-
procesului 

"— nici u- 
din indicii tehnici 

luni
La

Instantaneu di a ca
drul atelierului școală 
al cooperativei „Straja" 
Lupeni unde se for
mează viitoarele cadre 
ale atelierelor de cro
itorie.

ora
de mătase din T upeni 

scadențelor
pune însă, încă din actu- modificări - la războaiele 
aia fază de execuție, gă- . de_ țesut.
slrea unei soluții tehnice " 
robuste, definitive. In 
acest scop Se cere de ur
gență prezența la fața 
locului a proiectantului.) 

Sub ' semnul urgențelor 
se î ,... ... ..  ...
rea lucrărilor ele echi
pare a celulelor și de 
branșare a stației pro
prii de alimentare cu e- 
nergie electrică la pos
tul de transformare din 
I.F.A. „Vîscoza" de că
tre constructorii șantie
rului electromontaj Si
biu. In zona atelierelor 
anexe, 
lucrări 
cele de 
telierul 
această 
li montate ' 
mașinile de găurit și alte 
utilaje și. dispozitive ne
cesare executării unor 
eventuale reparații sau

Pentru constructorii de 
pe șantierul Țesătoriei 
de mătase din Lupeni a 
sosjt ora scadențelor. E- 
fective există. Sînț crea- 

. te, deci, condiții pentru a
inaî află și executa- executa zilnic lucrările 

într-un ritm susținut, ast
fel îneît să fie recupera
te unele din rămînerile în 

de la 
In mod 

exedu-
necesare 

brobe-

printre primele 
trebuie înscrise 

pardoseli l'a. a- 
mecanie. Fără 
lucrare nu pot 

strungurile.

în-

jac-, 
a 

cu 
nu

Consiliul oamenilor muncii
DECIZIE ■ ACPUW ■ FINALITATE

bătute de multe ori în 
c.o.m. situația nereali- 
zării sarcinilor de plan, 
a productivității muncii,

- . . . a
ordinii și disciplinei, ac- 

nu 
ne- 

colec- 
să-și

a protecției muncii,

I
I

• LA PALATUL CUL
TURAL DIN LUPENI 
s-a înagurat, la cererea 
iubitorilor celei de-a 7-a 
arte, o cinematecă. In 
fiecare săptămînă, în zi
lele de miercuri și vineri, 
de la ora 17, vor fi pre

șl-a 
în . 
se 
și 

mi» 
pen

tru mai bine dacă ne gîn- 
dim că nu-.și realizează 
sarcinile de plan și nici 
productivitatea muncii 
există și in activitatea 
e.o.m. de la mina Pe
trila.

Afirmarea în practică 
a principiilor muncii șt 
conducerii colective, ne-4 
cesitatea. adoptării unof' 
decizii importante im
pun atragerea colective- 

:jlor de specialiști, â co* 
misiilor pe domenii Ia în- 
fătuirea exemplară a 
tuturor indicatorilor de 
plan, în condițiile _
securitate deplină a mun
cii. Consiliile oanienH 
lor muncii din unitățile 

.miniere ale Văii Jiului 
sînt datoare Să țină sea
ma de propunerile făcute 
de mineri, să adopte mă
suri, să întreprindă ac
țiuni menite să conduct 
la rentabilizarea între
gii activități de produc
ție. Consiliile oameni
lor muncii trebuie să ac
ționeze acum. Ia început 
de cincinal — în spiritul 
unei calități noi, supe
rioare — în vederea spo
ririi producției de cărbu
ne.

a intrat pe făgașul nor
mal. Se constată încă, 
din păcate, multe încăl
cări ale 'tehnologiilor 
de lucru.

La. I.M. Dîlja, în mar
tie 1980 c.oim. analiza co
misia de creștere a Pro
ductivității rnuncij și or
ganizării . științifice a 
producției, și â muncii. 
Tot atunci, 6e analizează 
calitatea producției și a 
lucrărilor de deschidere 
și pregătiri. In aprilie, 
e.o.m. analizează activi
tatea de producție, a sec
torului I și a cadrelor 
tehnicb-inginerești de 
aici. In aceeași lună, se 
mai Analizează preocu
parea . conducerii sec
toarelor 1 și III pentru 
asigurarea capacităților 
de producție în vederea 
realizării sarcinilor de 
plan în semestrul 11 1980. 
Din luna noiembrie 1980. 
a© făcea, informarea Pri-. 
vind stadiul lucrărilor de 
pregătiri în vederea pre-

tivitatea de extracție 
s-a îmbunătățit. Este 
cesar ca organul 
tiv de conducere 
revizuiască stilul și me - 
todele de muncă, să ac
ționeze mai ferm pentru 
aplicarea măsurilor sta
bilite, pentru afirmarea 
unui climat de ordine și , . _
disciplină, de spirit mun- tatea de producție a 
citoresc înaintat.

O îmbunătățire, o con
tinuă perfecționare a 
activității e.o.m. Se impu
ne și la întreprinderile 
miniere Livezeni. Dîlja 
și Petrila. Aceasta 
vederea mobilizării 
lectivelor de oamenj 
muncii fa realizarea 
xemplară a sarcinilor de 
Plan în condițiile de secu
ritate deplină a muncii. 
Un exemplu negativ fo

în
co
al

!
Urmare din pag. I)

Așa cum de prisos este i 
să reamintim . E.G.C.L. 
că și oamenii din șan- '
tier care lucrează în j
condițij grele, au dreptul ț 
elementar, nevoja

de A BEA
cramponîndu-ne

de

I
pre- \ 
luna
pre- 
linia 

I . în

J Aportul de excepție al 
{ unei brigăzi tinere 
) (Urmare din pag. 1)

Foto: Șt. NEMECSEK.
ii ma- 
APA.

urmă acumulate 
începutul anului, 
prioritar trebuie 
ta t© lucrările 
pentru începerea
lor tehnologice. Prin pla
nul pe trimestrele 111 și 
IV s-a prevăzut pentru 
beneficiar o bună parte 
din cele 12 000 000 mp 
țesături care se vor pro
duce aici anual. Trebuie 
făcut totul pentru 
nerea în funcțiune 
ceste! importante 
cități de producție 
tr-un termen cît 
scurt!

prevederile contractului 
228. încheiat între carie
ră și E.G.C.L., nu ajun
gem la nici o înțelegere. 
Trebuie odată înțeles că 
șantierul are calitatea 
de consumator și este 
necesar să i se asigure 
apa curentă. Cererea 
E.G.C.L, de a i se da 

jumătăți de 
întreține

rea instalațiilor este ab
surdă. Pe șantier au ve
nit oameni detașați 
participe la o acțiune 
mare importanță 
mică, nu să aibă 
de apomețre I

nu știu cîte 
normă pentru

pu- 
a a- 
capa- 

în- 
mai

Să 
de 

econo- 
grijă

)I

I I I I 
î

s-au atribuit sarcini 
cișe, specifice. Din . 
mai, abatajul a jest 
lungit cu 35 metri, i 
frontului, cuprinzînd 
prezent 57 de cadre, ale 
S.M.Â.-2 pe o lungime de 
95 m. Aceste măsuri, con
comitent cu omogenizarea 
brigăzii, cu consolidarea 
ei profesională înseamnă 
zilnic o fîșie tăiată in 
plus, deci de creștere a 
vitezei de avansare de la 
1—1,2 ml la 1,3 ml, a 
preduclivtiăfii muncit de 
la 10 tone/post la 13 
tone/post, iar, în final, un 
spor al producției zilnice 
de 350 tone.

Acestea sînt faptele la 
zi ale minerilor Gheor- 
ghe Ștefan, Ion I lie, Mi
hai Ardei, Petru Rusii, 
ale combainierilor Domi- 
țian Sibișan, Ludovic l 
Marii, Marin Oprea și i 
Alexandru Tofănel, ale J 
hidraulicianului Ion Miho- ț 
cea, ale tuturor membri- I 
lor brigăzii. Sint oameni] 
care zi de zi — și dacă j 
e vorba de comenzi și în ( 
zilele de repaus — râs- • 

notei „Secretul ?“ Briga- pundere ji dărUire la in- |

fost exprimat printr-un 
singur termen — mobi
lizare — mobilizare pe 
fiecare schimb, a fiecă
rui component al brigă
zii la executarea corec
tă și în timpul progra
mat a fiecărei operații,. 
La început, după porni
rea frontalului, nu a 
fost ușor. Starea abata
jului, a complexului 
S.M.A.-2, a combinei, a 
depins de starea de spi
rit din brigadă, de gra
dul de competență în 
întreținerea și exploata
rea echipamentului mo
dern, de gradul de of di-' 
ne și precizie cu care ' 
oamenii celor 4 schim
buri au răspuns la ,,or
dinele de Zi“ ale briga
dierului pentru a lucra 
corect, eficient, pină în 
cel mai mic detaliu, a- 
dică conform rigorilor im
puse de tehnologia acestei 
adevărate uzine subtera
ne. Din martie, 
ava r i il e și defecți-
unile electromecanice au zilele de repaus — râs- » 
fost aproape total elimi- pund la unison, cu răs- 4 
note; „Secretul ?“ Briga- pundere ji dăruire la in- J 
dierul a impus speciali- demnul exemplului perso. | 
zarea oamenilor pe epe- na^ Harului brigadier i .

m „ s ... de a lucra mai bine, cu Jrații. Mineri, lăcătuși, hi- - 1 *
draulicieni, combainier, e- tru a da cărbune 
lectrician — fiecăruia i mult.

randamente sporite, pen- 
mai

Nț'

zentate spectacole . alese 
din f>lmoteca de aur. In
trarea se face, și pe bază 

o 
care 

în

de abonamente, lata 
frumoasă inițiativă 
poate fi preluată și 
alte localități (Gabriela 
Andraș).

• GARSONIERE, 
apropierea minei 
peni — care va fi 
beneficiarul acestui 
biectiv. constructorii

In 
bu

și 
o- 

șan-

MERCIAL. Pe latura ves- 
tică ă halelor din Piața 

__ . ___ . . înce
put amenajarea unuj nou 
spațiu comercial — o u- 
nitatp de desfacere a le
gumelor și fructelor.

Rubrică realizată de 
C. GRAURE

Au-
Șelul

Mo-

tierului nr, 4 al I.C.M.M. cartier, calea 23 
gust din Vulcan,
de echipa Dumitru
drea împreună cu ortacii 
săi Vasile Mustață, Ion

Cican.
Florică 
Barbu, 

Bana. . Elisabeta

au;: intensilicat lucrările 
la noul bio-e de 105 gar
soniere aliat în construc
ție aici. De pe acum, el 
S-au angajat sa asigure 
predarea blocului eu 10 
zile mai devreme față de 
termenul planificat.

• EDILITAR GOS 
Pc/DAREASCA. Recent 
au început săparea la 
canalizare pentru noul

Naște, Marta 
rița AlbUlesei, 
Dovleacii, Ioana 
Ileana
Simion și alții au exca
vat peste TOO mc pă
mînt. i:

• TERMOITCARE. In-

cepînd de luni a fost a- 
tacat racordul de la 
biectiv ul 14 al 
ficării care 
bulevardul

Ma- spre zona străzii. Vasile

O~ . _   . _
termo- Petroșaniului. a 

traversează
Republicii

Roaită și ansamblul 272 
locuințe. Au fost dislo
cați deja 200 mc pămînt 

. și montate primele
fabricate din beton 
canide. !

• NOU SPAȚIU

p re
in

I 
I

co-
VĂ INFORMĂM



VINERI, 19 IUNIE 1981 Steagul roșu

Dta • Te .'Ol oq ■cetățenesc • Dialog cetățenesc«

7 *•
I 
I<•'
I■■■ k
I
» Ideea c» Pe zona verde 
idin fața blocului 4 de pe 
’stradă Muncii din' orașul 
jUricanî să se amenajeze 
•nu numai ronduri cu flori, 
Ici și straturi cu legume 
șj zarzavaturi s-a ivjt 

Jdîn discuțiile purtate în- 
|tre locatari. Așa s-a năs- 
»cut în fața blocului _ _ 
Idevărată grădină de zar- 
’zavaturi și flori. Pe stra- j turtle amenajate cu gust 
•se află ceapă, salată, pă- 
jtrunjel, leuștean sau alte 
’verdețuri, iar în jurul 
Jstraturilor au fost răsâ- 
'dite flori. Bine îngrijite, 
| sraturlîe au un aspect 
| plăcut, .iar cînd avem ne- 
Jvoie de anumite legume 
|Ie avem proaspete din 
.propria grădină.

Constantin DUMINICĂ.
Urlcani

MAȘINILE SĂ FIE
Ca locatar al străzii _.

din Petroșani solicit sprijinul ziarului interzis. Răspunsul lui 
nostr'u local într-o problemă vfeînd 
conduita unor posesori de autoturis- ranjează întrucât ni se blochează, pînă 
me. Deși în ultimul timp s-au ame- ' ' ‘’
najat în orașul nostru două parcări 
moderne, una Ia nici zece metri de 
strada Radu Negru, iar cealaltă la mai 
pțițin .de 100 metri, în loc să se folo
sească de serviciile acestora, mulți po
sesori de mașini le parchează în stra
da noastră și pe lîngă parcările ame
najate. Sînt zile în care parcările nu-s 
aglomerate, dar strada Radu Negru 
este complet ocupată de mașini. în-

Din scrisorile sosite la redacție
O STRADĂj GRĂDINA DIN 

STRADA NOASTRĂ

o a-

stra-

I
• N

I
•' s

I
S

I
>•

I
- *

I*»
I
I

■■ •*

I
J tr-tina din zile l-am spus unui posesor
| să-și ducă autoturismul la parcarea a-J menajată pentru că pe strada noastră, 

potrivit reglementării stabilite Prin

UNITATE MODEL
in cadiuj modernului complex comercial 

cartierul 7 Noiembrie al orașului Petrila se 
și unitatea nr. 25 de desfacere a legumelor 
fructelor. Aici lucrează Un colectiv harnic, condus 
de responsabilul Costel Călugărița, un om bine
cunoscut în localitatea noastră datorită actiViățij 
îndelungate în acest important sector de aprovi
zionare a populației. Această unitate este în per
manență bine aprovizionată. In vitrinele mari ale 
magazinului sînt prezentate cu gust și pricepere 
produsele ce se găsesc în unitate. Vitrinele sînt 
cartea de vizită a unității Pe care interiorul, curat 
și ordonat, o întregește. Mărfurile de bună cali
tate și Intr-un sortiment bogat te îmbie să cum
peri, dar §1 servirea civilizată practicată de vîn- 
zătoare. , •

Acestea sînt doar cîteva din motivele care de
termină pe cumpărători să solicite cu încredere 
mărfurile aflate în magazin. Carnetul cumpărăto
rului — oglinda activității oricărui magazin con
firmă cele arătate. Răsfoindu-1,. constaji cu sa
tisfacție că nici o reclamație, nu umbrește renu- 
mele de care se bucură colectivul magazinului. 
Dimpotrivă, se arată că oamenii muncii sînt mul
țumiți de modul operativ în care sînt serviți, de ca
litatea și prospețimea produselor de care au tre
buință. Nu este întîmplător faptul că planul de

din 
află 

Și
UITATĂ

Pină nu demult, strada 
Pinului din Vulcan 
fost bine amenajată 
asfaltată. Odată cu 
nirea constructorilor, 
torită fluxului mare 
circulație a mașinilor 
tonaj greu, strada 
tră a ajuns într-o 
deplorabilă. Pe 
ța carosabilă se 
mai gropi care 
cu -apă, făcînd 
impozibilă. In al doilea 
rind, chiar cînd drumul 

pro
fit și

buință. Nu este întîmplător faptul că planul 
desfacere al unității se depășește lună de lună.

Emil lan DOBOȘ, 
Petrila

PARCATE LA LOCURILE... DE PARCARE
Radu Negru indicatorul fixat, accesul mașinilor este 

• ■ ■ ■ -- ------- ■ ■ i a fost prompt.
„Ce, te deranjează ceva Da, mă de-

și intrarea în locuință, să nu mai vor
bim de faptul că nic, copiii locatarilor 
străzii — în jur de 30 —.nu mai au 
unde să se joace, îhtrucît strada este 
veșnic blocată de mașini. Este vorba 
de o modalitate folosită de posesorii 
respectivi de a-și parca mașinile fără 
plată. Ba unii dintre ei le maț și mă
tură, golesc scrumierele și aruncă dife
rite reziduuri în stradă. Rugăm orga
nele competente să-i determine pe’ po
sesorii de autoturisme să-și parcheze 
mașinile la locurile amenajate.

Voicu UNGUR,
Petroșani
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I
(trotuar și partea carosa

bilă, dc Pe strada Cons-I* tructorul, se pot vedea
jgheaburi și burlane din

• tablă degradate, alte res-* I turi de materiale 
» rîte“ <I lui C,
*

I
> făcut un stagiu acolo un-

• de au căzut cînd au fost

ve-

de 
de 

noas- 
stare 

suprafa-: 
află nu- 

se umplu 
circulația.

e uscat, mașinile 
prietate personală, 
motoretele și motociclete
le circulă greu sau de
loc, Noi, cei din împre
jurimile acestei străzi și 
care avem nevoie de a 
circula cu diferite vehi
cule, am făcut o scrisoa
re către Consiliul popu
lar al orașului Vulcan, 
dai- în
fost adus pămînt 
care 
lația șj mai mult, 
trebui ca organele 
să se ocupe mai 
de strada Pinului 
este Pe punctul de 
veni

loc de piatră. a 
galben 
circu-

. Ar 
locale 

mult și 
care 

a dc-

îngreunează

«practicabilă,

Svetozar C1IIS,
Vulcan

Noile ansambluri de locuințe atribute ale civi
lizației, confortului ți bunăstării.

Nota edilitara
’ ȘI-AU I ACUT stagiul

Pe peluza verde dintre 
trotuar și partea carpsa-

rîte“ de pe terasa 
, care a fost 

cu circa 3 lupi 
Toate acestea

rat 
jnă.

„cobo- 
blocu- 
repa- 

în ur- 
și-au

Unitatea de legume 
și fructe’ nr. 53 Vulcan 
(responsabil Ion Nlțu- 
lete) și-a depășit pla
nul de vînzare.

terasa

repara- 
lucrători- 

loca-

GOSPODARI ȘI... GOS
PODARI. Locatarii stră
zilor Cuza Vodă, lmpăra- 

Traian și Ecaterina 
Varga își mătură și în
grijesc strada ca Pe un 
bun al lor. Același lucru 
îl fac, și majoritatea lo
cuitorilor de pe străzile 
M. Kogălniceanu, V,
Alee șanuri și S. Bărnuțiu. 
Pe aceste străzi mai sînt

aruncatc de pe
blocului, adică pe trotuar.
După terminarea 
ției și plecarea ' 
lor de la E.G.C.L., 
tarii le-au dat mai încolo

și le-au făcut 
Așa stau de . trei 
nînd“ strada. Or _
nele greutăți determinate 
de insuficiența carburan
ților, dar nici să se trans
forme strada în rampă de 
reziduuri. Se poate 
oare accepta practica per
manentizării 
unor astfel 
pe străzile 
zolvarea 
simplă : să 
resturile respective la lo
cul lor, pentru că pe zo
na verde a străzii și-au 
făcut cu prisosință sta
giul.

Semne de întrebare
însă unii cetățeni la care 
în fața caselor bălăriile 
cresc în voie, iar șanțu
rile sînt necurățate. Cre
dem că vor recepționa a- 
ceastă . invitație Și vor ac
ționa în consecință.

„PANSELUȚA" AFU
MATĂ. Maj multe afișe, 
puse la loc vizibil, anunță 
consumatorii cum că în.

grămezi, 
luni »or* 
fi ele u-

și înmulțirii 
de,- .grămezi 

orașului ? Re- 
Problemei e 
se transporte

T.V,

cofetăria „Panseluța" din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani fumatul este in
terzis. Dar în unitate, 
unde vin să servească o 
prăjiură copii și feme'iv 
este un fum de-1 tai cu... 
cuțitul. Chiar să nu poa
tă fi puși la punct în nici 
un fel cei ce poluează, am
bianța cofetăriei ? (DC.)

Iarba de pe zonele verzi 
ale celor mai multe din 
blocurile cartierului Aero
port—Petroșani este în pre
zent tocmai bună de cosit. 
Cum este, valorificată a- 
ceastă măre rezervă de
fin? Menționăm că E.G.C.L. 
Petroșani are în prezent de 
întreținut un, număr de 6 
cai și după cîte sîntem in
formați nu dispune de nu
trețurile necesare. De ase
menea, iarbă de pe zonele 
verzi ale acestui mare car
tier, și ale altora, ar putea 
fi folosită pentru hrănirea 
taurilor de la stațiile de 
montă ale consiliului popu
lari

Marți. 16 iunie a.e,. am 
parcurs cartierul Aeroport. 
Pe întinsa zonă dintre șo
seaua națională (strada 
Republicii) Și blocurile 
străzii Unirii erau în plină 
activitate e cosași. Oameni 
de la secția apă-canaî a 
I.G.C.L. detașați o zi-două 
la cosit. O măsură bună, 
completată de repartiza
rea unui tractor cu remor-

Rezervele de furaje trebuie mai bine
; b ' .'î, • valorificate i

că la’ aceeași acțiune pen
tru transportul ierbii. Rău 
era însă că în urma cosași
lor, cetățeni dirt cartier 
greblați și pregăteau pen
tru a căra bineînțeles nu la 
rezerva de furaje a E.G.C.L., 
iarba deja dijmuită 
pe unde a fost mai frumoa
să de alți gospodari griju
lii. (Constantin Bitu, era 
doar unul dintre aceștia. 
Er „făcea frumos" greblînd 
iarba pentru a și-o însuși). 
„Practica", aveam s-o în- 
tîlnim peste tot, pentru că 
problema cosirii si valori
ficării acestei însemnate re
zerve de fîn nu este rezol
vată. Dacă de , pe așa-zisa 
zonă a E.G.C.L., la care 
ne-am referit, s-a mai va- 

cele

locatari (în realitate tot ale 
E.G.C.L.), nu s-a strîns ni
mic.

De pe strada Unirii am 
trecut pe Independenței, 
strada cu cele mai frumoa

cest an l-am întrebat. 
„Asociația a plătit un om 
care ne-a fasonat gardurile 
vii și a cosit iarba de pe 
peluzele de la marginea 
străzii în zona asociației.

■47

se și întinse, zone verzi din 
cartier. Zonele < o,si te (blo
cul 15) alternau cu cele 
necosite. L-am abordat pe 
administratorul asociației 
de locatari nr. 4, Aurel Pe
trescu, una dintre cele mai 
bune asociații din cartier, 

lorificat ceva, de pe cele „Cum veți rezolva proble-
aparținătoare asociațiilor de ma cositului ierbii în a-

Cositul întregii suprafețe 
a zonelor Veizi din raza 
asociației noastre, de cel 
puțin 10 hectare, ne depă
șește posibilitățile". Supra
fața cu iarbă a întregului 
cartier este, deci, de multe 
hectare. Ce ne-a dovedit 
realitatea de pe teren? : La 
blocul nr. 19. spre exem
plu, de pe aceeași' stradă,

locatarii scării I își cosiseră 
partea de zonă verde, dar 
finul rezultat devenise o- 
biect de joacă pentru copii. 
Tn partea scării a IlI-a, iar
ba. pînă la genunchi, era, 
intactă. La blocul nr. 13. 
porțiunile necosite alternau 
cu cele cu iarbă, iar blocul 
nr. 25 oferea un „model" 
de zonă verde tăvălită. La 
blocul nr. 35 — altădată un 
imobil fruntaș —. taluzul 
de la trotuar spre. bloc, 
ca și chenarele cu flori e- 
rau năpădite de 'iarbă. De 
menționat ca în acest bloc 
se află sediul asociației de 
locatari nr. 6. Dar. situația 
aceasta este generală. în
tinse zone verzi cu iarbă 
bună pentru nutreț există 
între străzile Oituz și Pă
cii, Independenței și Viito

rului, Saturn și Aviatori
lor, Aviatorilor și Republi
cii. Adevărat că pe ace
leași zone, numeroase por
țiuni sînt brăcuite de, dife
riți cetățeni. De acest valo
ros nutreț au în schimb ne
voie E.G.C.L. și .circum
scripția veterinară. Dar, 
dincolo de nevoile acestor 
unități, care rămîn reale 
și importante, ne este oare 
îngăduit să lăsăm să se 
irosească o asemenea va
loare. ? Iată de ce E.G.C.L., 
în conlucrare' cu sectorul 
de gospodărie comunală și 
locativă trebuie să organi
zeze neîrttîrziat valorifica- 
jea tuturor rezervelor de 
furaje existente în munici
piu pentru a se asigura can
titățile de furaje necesare 
hrănirii corespunzătoare a 
animalelor pe perioada ier
nii, ca să nu mai amintim 
și de aspectul estetic al car
tierelor prin îngrijirea zo
nelor verzi.

Tonia țAȚÂRCA
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încheierea vizitei oficiale de prietenie 
in țara noastră a președintelui 
Republicii Democratice Somalia
Ceremonia plecării

(Urmare din pag. I)

de rezultatele fructuoase 
ale dialogului la nivel înalt 
româno-somalez.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la generalul-maior

la persoanele oficiale soma
leze. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au 
strîns cu căldură miinile, 
s-au îmbrățișat,

La ora 12, aeronava pre
zidențială somaleză a de
colat în aplauzele asisten
ței de pe aeroport.

Semnarea Declarației 
comune

Mohamed Siad Barre, de

Vizitarea unor cartiere 
ale Capitalei

Genesal-maior Mohamed 
Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Demo
cratice Somalia, împreună 
cu persoanele care l-au în
soțit în România, a făcut, 
joi dimineața, o vizită în 
udele cartiere ale Capitalei.

Vizita a oferit înaltului 
oaspete, posibilitatea să cu
noască unele aspecte ale 
dezvoltării edilitare a Bucu- 
reștiului, ale eforturilor 
făcute de partidul șl statul 
nostru pentru îmbunătă
țirea și ridicarea condițiilor 
de viață ale populației.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
general-maior Mohamed 
Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre-' 
ședințele Republicii Demo
cratice Somalia, au semnat, 
joi, 18 iunie, în cadrul u- 
nei ceremonii care a avut 
loc la Palatul Consiliului 
de Stat, Declarația comună 
privind întărirea prieteniei 
și dezvoltarea în continua
re a Colaborării dintre Re
publica Socialistă , Româ

nia și Republica Democra
tică Somalia.

In prezenta celor doi 
președinți, a fost semnat 
Programul privind dezvol
tarea pe termen lung a co
operării economice și teh
nice și a schimburilor co
merciale între Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii 
Democratice Somalia.

La ceremonie au luat 
parte tovarășul Ilie Verdet. 
alți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, persoa
nele oficiale care l-au înso
țit pe șeful statului soma
lez în vizita sa în tara 
noastră.

! PETROȘANI — 7 No- 
: iembrie: Pirații secolu- 
î lui XX; Republica: Cas" 
i cadorul Hooper ; U- 
• nlrea: Vînătoarea de 
i vulpi
I PETRILA : Labirintul, 
ș LONEA: Domnișoa- 
i rele din Wilko.
j ANINOASA: Leac
î împotriva fricii.
\ VULCAN— Lucea- 
i f&rul: Omul și fiara
■ (I—TI).
5 LUPENI — Cultural: 
î Jandarmul și extrate-
5 reștrii ; Muncitoresc:
■ De moartea mea să 
’ n-o acueați pe Kla- 
; va K.
I URICANI I Febra 
î aurului.
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TV
16,00 Telex.
16,05 Tele.școală.
16,30 Emisiune în lim- . 

ba' germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică*
19.50 Dosarele istoriei. 

Condiția munci
torului (partea a 
Il-a).

20.25 Film artistic: „Ti
nerețea lui Tho
mas Edison". Pre
mieră TV. Pro
ducție a studiou
rilor americane.

21,40 Imn pentru lumi
nile patriei. Spec
tacol de poezie și 
muzică contem
porană.

22,05 Telejurnal.

ACTUALITATEA iN LU/ME
Schimb de păreri între ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste România 

și ministrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze

BEIJING 18 (Agerpres). 
La 17 iunie au continuat 
convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul 
Huang Hua. vicepremier 
al Consiliului de Stat, mi
nistrul afacerilor externe 
al R.P. Chineze, în cadrul' 
cărora s-a efectuat un 
schimb de păreri cuprinză
tor asupra problemelor ma
jore ale vieții internațio
nale actuale.

Ministrul afacerilor ex
terne român a informat pe 
larg despre poziția Repu
blicii Socialiste România 
privind problemele dezar
mării, lichidării subdez
voltării și instaurării unei 
noi ordini economice inter
naționale și, în mod deose
bit. cu privire la problema
tica actuală a edificării se
curității și dezvoltării, co
operării! în Europa, la ne
cesitatea ca reuniunea de 
la Madrid- să dea un im
puls înfăptuirii unitare a 
prevederilor și principiilor1 
Actului final de la Hel

sinki, să adopte hotărîri 
privind convocarea unei 
conferințe pentru întărirea 
încrederii și dezarmare 
pe continent și să stabi
lească data și locul viitoa
rei reuniuni consacrate se
curității și cooperării eu
ropene.

Vicepremierul Huang 
Hua s-a referit îndeosebi 
la activitatea internațio
nală a R.P. Chineze in le
gătură cu problemele din 
Asia de sud și Asia de sud- 
est, precum și la relațiile 
Chinei cu țările din aceste 
zone.

S-a subliniat dorința co
mună privind continuarea 
conlucrării dintre România 
și China în soluționarea 
problemelor internaționa
le actuale, a consultărilor 
și schimbului de vederi ale 
reprezentanților celor două 
țări în cadrul organizați
ilor internaționale și a 
colaborării dintre cele do
uă ministere de externe în 
vederea dezvoltării multi
laterale a relațiilor de prie
tenie și cooperare româ- 
no-chineze.

încheierea reuniunii ministeriale a O.E.C.D.
PARIS 18 (Agerpres). — 

La încheierea reuniunii 
ministeriale a O.E.C.D., 
desfășurată timp de două 
zile la Paris, a fot dat 
publicității un comunicat 
care reflectă „profundele 
divergențe existente în
tre participanți asupra 
modalităților de ieșire din 
criză economică11 — trans
mite agenția France 
Presse.

Documentul subliniază 
că, „în situația actuală, 
lupta împotriva inflației 
și reducerea șomajului

trebuie să constituie pre
ocupări majore11 ale sta
telor O.E.C.D.

in absenta unei strate
gii economice comune, do
cumentul recomandă ca 
fiecare țară să aplice po
litica pe care o consideră 
adecvat. Dealtfel* o poziție 
comună a apărut ca impo
sibilă încă de la începu
tul reuniunii, cînd Statele 
Unite au fost acuzate de 
partenerii lor occidentali 
că practică o politică ce 
are — „consecințe dure" 
pentru țările vest-europe- 
ne.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 18 (Ager

pres). Contoarele centralei 
hidroelectrice de la Usti- 
Ilim au semnalat că din a- 
nul 1974 întreprinderea a 
produs 100 miliarde kWh 
de energie electrică.

Centrala face parte din 
cele opt unități energetice 
care vor funcționa pe flu
viul Enisei și pe afluentul 
acestuia. Angara. Puterea 
instalată a tuturor centra
lelor cascadei va ajunge la 
50 milioane kW. Printre ele 
se va număra centrala hi
droelectrică Șredne-Eni-

seiskaia cu puterea de 7,5 
milioane kW, cea mai mare 
din U.R.S.S,

SOFIA 18 (Agerpres). 
Industria bulgară a pus la 
punct o centrală telefonică 
automată cu microproce
soare. Această modernă 
instalație — „M-400“ — es
te realizată în întregime de 
specialiștii bulgari. Posibi
litățile de utilizare a noii 
centrale, sînt mult mai mari 
în comparație cu centralele 
obișnuite, iar consumul de 
metal pentru realizarea ei 
a fost redus la jumătate.

Institutul de mine 
Petroșani 

încadrează direct sau prin transfer

— un electrician
— uri tîmplar
— un peisagist
— fochiști
— muncitori necalificați.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului nr. 
280/1979.

Relații suplimentare se pot obține la 
biroul plan-retribuire-personal, telefon 
42580, interior 151.

întreprinderea de produse 
electronice și electrotehnice 

„Electroargeș" Curtea de Argeș 
încadrează

- ingineri, indiferent de vechime, ini 
specialitățile Industriei construcțiilor 
de mașini, de preferință cu domici
liul in județul Argeș.

Relații suplimentare la compartimentul 
personal-învățămînt-retribuire, telefon 11706.

Duminică, 21 iunie
8,30 Tot înainte ! 
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii: „Peripeții
de vacanță". 
Episodul 6.

9.40 Omul și sănătatea 
(reluare)

10,00 Viața satului.
11,45 Bucurii le muziciii: 

Enescu și noua școa
lă muzicală româ
nească (II).

De strajă patriei.
Telex.
Album duminical.
Desene animate.
Șah.
Fotbal ; Dinamo 

— U niversitatea
Craiova în ultima 
etapă a Campiona
tului național di
vizia A. Transmi
siune directă de la 
București.,

17,50 Ecranizări după1 
opere literare ro
mânești .
„Dincolo de pod" 
(Partea I). . Adap
tare după romanul 
,,Mara“ .de Ion 
Slavici. ,

18,40 Micul ecran - pen
tru cei mici.

19,00 Telejurnal. ’
19,25 Cîntarea României

12,30
13,00
13,05
14,00
15,45 
16,00

de pe marea Scenă 
a țârii pe micul 
ecran. Județul Su
ceava.

20.50 ' Film artistic:
„Omul vineri1.
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor engleze.

22,30 Telejurnal.
Sport,
Luni, 22 iui.l.--

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

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

mică.
19,40 Orizont tehnico- 

științific.
20.20 Roman-foileton :

Karl Marx — Anii 
tinereții.
Episodul 6.

21.20 Cadran mondial.
21.50 Cîntepele țării me

le — Program mu- 
zical-folcloric.

22.20 Telejurnal.
Marți, 23 iunie

9,00 Teieșcoală. • 
11,00 Film serial: 

„Dallas"

episodului 10. „Ma
miferele".

12.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
17,15 -Imprudențe : Raid- 

anchetă.
17,30 Anunțuri și mu

zică.
17,40 Clubul tineretului.
18,25 Tribuna TV
18.50 1001 de seri.

Miercuri, 24 Iunie
16,00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
17,00 Melodii populare.
17,20 Tragerea pronoex- 

pres.
17,30 Finala -„Cupei 

României" la fot
bal : Universitatea
Craiova — Politeh
nica Timișoara. 
Transmisiune diireci-

PROGRAMUL TV

Reluarea episodu-
lui 11.

Iii,50 Evoluția vieții pe
Pămînt — Serial,
științific. Reluarea

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 Omul și sănătatea.
20,10 Teatru TV:

Uneori, imposibilul 
nu există !
de Virgil Stoenes- 
cu. Premieră pe 
țară.

21,20 întreaga țară a 
pregătit și întîm- 
pină Marele fo
rum al Democra
ției Muncitoreștii.

2.1,50 Partid și țară, lu
minos destin — 
emisiune muzical-

, literară.
22.03 Telejurnal.

tă de la București. 
Iu. pauză : la ora 
18,15 — 1001 de
seri.

19,15 Telejurnal.
20,10 Actualitatea eco

nomică. +
20,30 Mari ansambluri 

muncitorești.
20,45 Telecinemateca — 

Ciclul: Mari actori. 
„Soarta unui om". 
Producție a studio
urilor sovietice.

22,20 Telejurnal.
Joi, 25 iunie

9,00 Teieșcoală.
10,50 Roman-foileton :

Karl Marx — Anii 
tinereții.

Reluarea episodu
lui 6.

11.50 Vatră folclorică. 
„La poalele Harghi
tei".

12.25 Telex.
16.00 Telex.
16,05 Teieșcoală.
17,10 Reportaj pe glob: 

Repere marocane — 
documentar.

17,30 Viața culturală.
18.35 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19,40 Forumul democra

ției.
20,00 Intr-Un glas cu ța

ra : Spectacol niu-
zical-literar.

20.25 Ora tineretului.
21,05 Evoluția pieții pe 

Pămînt — Serial
științific. Episodul 
11. „Lupta pentru
existență11..

22,05 Telejurnal.
Vineri, 26 iunie

16,00 Telex,
16,05 Politehnica TV.
16.35 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan —■' emi

siune pentru con
ducătorii auto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,40 Forumul democra

ției.

20,00 Imn muncii — Emi
siune literar-muzi- 
cală.

20.30 Film artistic :
„Gustul și culoarea 
fei tcirii".
Premieră TV. Pro
ducție a Casei da 
filme Umu.

22,05 Telejurnal.
Sîmbătă, 27 iunie

9,30 Teieșcoală.
10,10 Telecinemateca (re

luare).:
„Soarta unul om".

11.40 Limba română:
Cum vorbim, cum 
scriem,corect.

.2,00 Enescu în docu
mente inedite.

13,00 Mozaic cultural- 
artistic-sportiv,

18.30 Iunie — Cronica e- 
venimentelor poli
tice.

18,50 1001 de ’seri.
19,00 Telejurnal.
19.40 Forumul democra

ției.
20,00 Lumina noii noas

tre vieți — speq- 
tacol muzical-lite- 
rar-coregrafic, i ■

20.30 Teleenciclopedia.
21,15 Film serial: 

„Dallas".
Episodul 13.

22,05 Telejurnal.
Sport,
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