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La mina Aninoasa

lucrările celui de al XVI-lea Congres
international de istorie a stiintei

J J ->

Calitatea cărbunelui 
este o problemă de viitor ?

Ridicarea calități, căr
bunelui este o cerință 
fundamenttâă a economi
ei noastre 
tuală. De 
cu efortul 
continuu 
cărbune se impune 
necesitate și o susținută 
activitate pentru 'îmbu
nătățirea calității cărbu
nelui. prlntr-o cenușă și 
Ui-dditate cit mai redu
să. sporind astfel conți
nutul de masă utilă.

Influenta negativă a- 
supra eficienței economi- 
oe. pe care a avut-o creș
terea conținutului de ce
nușă de la o norma de 
36.5 procente la 42,4 pro
cente cit s-a realizat: 
unitatea, oamenii munci, 
au pierdut în cele șapte 
luni ale anului 16 780 990 
lei. Ne adresăm ing. Cor
nel Burlec, directorul în
treprinderii miniere Ani
noasa care ne relata : 
„Depășirea procentului de 
cenușă cu 5,9 puncte fa
ță de cel planifica; se 
datorează slabei preocu
pări manifestate de unii 
factori de răspundere_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

în etapa ac- 
aceea par.Jel 

crește 
dț; 
cu

de a 
producția

pentru luarea celor :nai 
corespunzătoare măsuri, 
la nivelul formațiilor de 
lucru, de alegere șj de
pozitele a șistului vizi
bil in abataj, dar și a 
unor factori de ordin o- 
biectiv. Bunăoară, slaba 
ci-litate a tavanului 

de rezistență, din 
111 sectoarele I și 
pondere in pro- 

minei. face ca să 
conținutul de

ar*
tificial 
stratul 
IV cu 
ducția 
crească
piatră fără să mai poată 
fi ales datorită unai sin
gur flux de transport. 
La sectoarele II și 111 
se poate alege piatra 
chiar în abataj, iar la V 
se exploatează straiele 16 
și 17 cai intercalaiii de 
steril fie 50 cm fără să 
se poată face exploata
rea separată a acestor 
skrate '.

— Chiar așa stînd lu
crurile se mai poate face 
o alegere a sterilului și 
afară printr-o bandă de 
claubaj pe care mina 
Aninoasa nu o are. In
terlocutorul nostru con
tinuă: „La puțul de ex
tracție, unde se centrali-

zează producția minei nu 
s-a prevăzut o ase
menea bandă, dar ne-am 
gindit că este posibil să 
realizăm o altă variantă, 
instalarea benzii de clau- 
baj la Preparația Co- 
roești, ij. capul de întoar
cere al funicularului".

Continuînd discuția cu 
responsabilul comisiei de 
calitate si eficiență eco
nomică, ing. Gheorghe 
Rancea ne relata; „A 
fost analizată de către 
c.o.m. în luna iunie, 
li taler. cărbunelui șj 
întocmit un plan de 
suri care vizează 
puncte. Insistăm în 
zent 
nui 
sare 
zilor 
lui vizibil la locul 
muncă, prin luarea 
probe direct de la locul 
de muncă al brigăzii, și 
oare vor fi supuse anali
zei de laborator. Se vor

ce.- 
s-a 

mă- 
17 

pre-
pentru realizarea u- 
sistem de cointere- 
niai mare n brigă- 
în alegerea șistu- 

de 
de

Sub înaltul patronaj al 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
președintele Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, joi dimineață, 
s-au deschis, la București, 
lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres internațional de 
istorie a științei, eveniment 
de o însemnătate deosebi
tă în viața științifică mon
dială.

Organizat sub auspiciile 
Uniunii Internaționale de 
Istorie și Filozofie a Știin
ței — Divizia de istorie a 
șiinței și ale Academiei Re
publicii Socialiste Roma
nia, congresul va dezbate 
diferite aspecte, abordate 
în peste 800 de lucrări, ale 
istoriei puterii creatoare a 
oamenilor din pei ioada an
tică pînă în zilele noastre.

Tema actualului congres, 
„Știință și tehnologie, u- 
manisni și progres" are 
rezonanța unei adevărate 
devize sub care cei 1200 de 
oameni de știință din 50 de 
țări ale lumii, 
aceste zile la 
vor face ca lucrările să se 
constituie intr-un moment 
deosebit de important de 
informare și dezbatere a 
problemelor științei și teh
nicii, a relațiilor dintre 
progresul științific și cel 
social, a celor legate de 
folosirea cuceririlor știin
ței exclusiv în scopuri paș
nice, pentru afirmarea

reuniți in 
București,

creației spiritului uman în 
slujba popoarelor și civili
zației.

La propunerea. României, 
în programul congresului a 
fost inclus, pentru prima 
dată, un sifnpozion consa
crat viitorului, o încercare 
de a investiga direcțiile, 
domeniile și tendințele de 
dezvoltare a activității de 
cercetare științifică, posi
bilitățile de a-și spori rolul 
său în ameliorarea condi
țiilor de muncă și viață a- 
le oamenilor.

In prezidiul congresului 
au luat loc tovarășa aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului. președintele Consi
liului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, acad. 
Ion Ursu, prim vicepre
ședinte al C.N.S.T.. acad. 
Gheorghe Mihoc. președin
tele Academiei R.S.R., pre
ședintele Comitetului ro
mân de organizare a con
gresului. prof. AT. Grigo
rian. președintele Uniunii 
Internaționale de Istorie și 
Filozofie a Științei, mem
bri ai Biroului Uniunii — 
Erik Forbes. Fr. Greenway, 
Rupert Hali (Marea Brita- 
nie), O. Pederson (Dane
marca), Rene Taton (Fran
ța), Ștefan Bălan (Româ
nia). A. Y. Hassan (Siria), 
Erwîn Iliebert, Roger Hahn 
(S.U.A.), S.R. Nikulinski 
(U.R.S.S).

La ședința inaugurală au 
luat parte membri ai gu-

ai presei

vernului, academicieni, cer
cetători, cadre didactice din 
învățămîntul superior, alli 
reprezentanți ai vieții noas
tre științifice.

Au fost prezenți, de ase
menea, șefi de misiuni di
plomatice acreditați in ța
ra noastră, alți membri ai 
corpului diplomatic, trimiși 
speciali ai unor ziare, pos
turi de radio și televiziune, 
corespondenți 
străine.

Lucrările congresului au 
fost deschise de acad, 
Gheorghe Mihoc, președin
tele Academiei Republicii 
Socialiste România. pre
ședintele Comitetului român 
de organizare.

Intr-o atmosferă speci
fică marilor reuniuni a'e 
oamenilor de știință, pri
mită eu sentimente de a- 
leasă stimă și prețuire, a 
luat cuvîntul tovarășa aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost urmă
rită cu viu interes și deose
bită atenție de toți cei 
prezenți, fiind subliniată in 
repetate rînduri cu puter
nice și îndelungi aplauze.

A luat apoi cu v intui 
prof. A. T. Grigorian, pre
ședintele Uniunii Interna
ționale de Istorie și Filo- 
sofie a Științei.

In cursul după amiezii 
lucrările congresului 
continuat pe secțiuni.

In încheierea ședinței 
naugurale a avut loc
spectacol dat în onoarea 
participanților la Congres.

au

i-
im

calitate

Dotările gospodărești, 
o problemă 

a cărei rezolvare nu 
fi aminată !mai poate

I^ Lupeni, în cartierul 
Bărbăteni s-au mutat in 
apartamente noi. sute de 
familii. în cur în d vor Ii 
predate iri aceasta zonă 
alte apartamente. Cu o ju
mătate de an in urmă, 
cind s-au mutat în noile 
blocuri construite la Bâr- 
bătenâ. primii locatari au 
avut de întimpinat multe 
dificultăți. Căile ac acces 
spre noile blocuri n-au 
fost amenajate conform 
prevederilor proiectului de 
sistematizare.
nele 
sint

Chiar și u- 
instalații vitale, cum 

cele de alimentare cu 
și energie electrică 
afUt luni de zile sub

semnul provizoratului 
prezent, multe din ai 
neajunsuri au fost elimi
nate. în blocurile 17, 16, 
15, 14 șî 9 locataiii au a- 
sigurate condițiile de con
fort interior. în exterior 
insă, au rămas încă pro
bleme nerezolvate. .Este 
bine că in fața blocurilor 
17, 15, 14 și 16 aleile 
au fost betonate. Lucră
rile de betonare mai con
tinuă in fața blocurilor 15 
si 14. Dar- ritmul de lu
cru nu e nici pe departe

V. S. FENEȘAXU

(Continuare in pag. a 2-a)

Foto:

de brigadă
Scorpie și Or
ion

Șeful 
Gheorghe 
tacul său
doi dintre 
întreprinderii 
Uricani.

Teodor ARVTNTE

(oștea,
fruntașii
miniere

Realizările 
preparatorilor

A început montajul mașinilor în țesătoria de mătase din Lupeni
La țesătoria de mătase 

din Lupeni se desfășoară 
pe un Iror.t larg lucrările 
de construcții și montaj in 
viitoarele spații producti
ve ale acestei importante 
unități 
Jiului, 
pentru 
re cit
tui nou obiectiv de inves
tiții, a început de eurînd 
montajul mașinilor de țe
sut in cea de-a doua hală, 
în același timp în prima 
hală se execută rodajul

chimice din Valea 
în cadrul măsurilor 
darea în explx.ta- 

mai rapidă a aces-

a

ma- 
ime- 
tem- 

vor

mecanic al primelor 
șini. De asemenea, 
diat ce condițiile de 
peratură. și umiditate 
permite, se vor începe pro
bele tehnologice de funcțio
nare. Concomitent construc
torii finalizează lucrările la 
clădirile accesorii ale țe
sătoriei. Pi intr-o conlu
crare strinsă și fructuoa
să, colectivele care își a- 
duc contribuția la realizt- 
rea integrală a acestei poi 
capacități productive s-au 
angajat să asigure pune-/Continuare in pag. a 2-a)

cu unele rezerve, iși pol primi elevii
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Odată cu sfirșitul lunii 
august, școlile intră în 
ultima parte a pregătirilor 
noului an de învățămînt. 
O etapă a acestei activi
tăți complexe, de mare 
importanță pentru calita
tea și eficiența educativă 
a procesului instructiv 
o constituie finalizarea — 
pînă la 1 septembrie — 
acțiunii de reparații a 
spațiilor școlare. O situa
ție de ultimă oră întoc
mită de Inspectoratul 
școlar din municipiu, ca-

re a urmărit în întreaga 
vacanță de vară evoluția 
reparațiilor, arată că din 
cele 107 unități de învâ- 
țămînt din Valea Jiului, 
doar 29 se află acum, cînd 
se apropie termenul scan
dent, în diferite faze fi
nale ale lucrărilor sau, 
unele, nefiind atacate. In 
cele ce urmează prezen
tăm citeva opinii și jude
căți de valoare din locali
tățile în care acțiunea de 
reparații continuă să fie 
pe agenda priorităților.

In școlile din Petrila, cu 
excepția Școlii generale 
nr. 3 unde se execută re
parații capitale in valoa
re de 100 000 lei, această 
etapă de pregătire a nou
lui an de învățămînt s-a 
încheiat. De pildă, școli
le generale nr. 1 și 6 au 
fost gata, din acest punct 
de vedere. în 25 iulie. In 
aceste zile se au în atenție 
alte obiective: aprovizio
narea cu manuale (au 
primit 80 la sută din tit
luri), pregătirile pentru

recensămîntul de toamnă 
al copiilor confecționarea 
și recondiționarea mate
rialului didactic. Trebuie 
amintit și un alt fapt, a- 
nume calitatea bună și 
foarte bună a lucrărilor 
efectuate de echipele de 
muncitori de la E.G.C.L. 
Petrila, urmărite perma
nent de consiliul popular 
orășenesc.

T. SPÂTARU

{Continuare in pag. a 2-a)
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a noului 
timp cit

Printr-o organizare 
bună, prin utilizarea 
rațională a utilajelor 
dotare, in cele șapte 
ale anului preparatorii 
brichetatorii au inealizab 
un plus da 4698 tone de 
cărbune peste prevederi la 
Producția netă fizică și de 
19 965 tone la producția 
de brichete.

Eficiența muncii expri
mată prin producția netă 
valorică t fost îndeplinită 
in proporție de 107 6 
sută. în special prin 
ducerea cheltuielilor 
teriale, urde la 
producție marfă 
Iile au fost miu
12.7 lei.

Efortul propriu 
părătorilor se evidențiază 
in valorificarea superioară 
de cărbune special pentru 
cocs și semicocs, unde ni
velul depășirii & fost cu
10.8 la sută mai mare fa

de sarcina planificată.

mat 
mai 
din 

luni 
Și

la 
re
sa

le i

al pre-

tâ

care no-

rea în funcțiune 
obiectiv într-un 
mai scurt.

In condițiile în 
ile mașini de țesut sint
transportate deja în incin
ta țesătoriei, iar lucrările 
aferente in noile spații 
permit introducerea aces
tora si montarea lor, a- 
cest angajament va fi res
pectat cu siguranță de 
constructorii si monlorii 
de la acest important o- 
biectiv industrial al ora
șului Lupeni.

O mai bună 
organizare a locului 

de muncă

în pag. a 3-a :
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Creșterea și con
tractarea animalelor, 
ocupație rentabilă

Să nu uităm datoria 
de a apăra pădurea

Din scrisorile sosite 
la redacție

Răspundem cititori
lor

Insuflcțitorul exemplu 
în munca al șefului de 
brigadă Costache Afto- 

11 al 
a inobi- 
Șefii de 

Lază-r, 
Hristea 
Gheor- 

discipli-

al șefului 
Costache 

nic de la sectorul 
minei Livezeni 
lizat ortacii săi.
schimb
Marcel 
Valochi 
ghiu au 
na muncii pe schimburi, 
au asigurat o funcționa
re corespunzătoare a u- 
tilajelor dm dotare, men
țin libere căile de trans
port, folosesc din plin 
timpul afectat procesu
lui de producție. Urmare a 
acestei organizări, în a- 
batajul frontal cu susți
nere individuală din pa
noul I blocul VI, s-au 
obținut randamente cu 
peste 1800 kg cărbune pe 
post mai mari față de 
prevederi. De ia începu
tul anului harnicii 
neri au realizat o 
ducție suplimentară 
vederilor de plan de 
tone de cărbune.

Ștefan
Is trate, 
și Ion 
întărit

jni- 
pro- 
pre- 
5000
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CĂMINELE DE NEFAMILISTI
trebuie sd ofere 

dar SI>

tinerilor ioc de 
de

Documentarea pentru 
rîndurUe care urmează, 
am făcut-o după ce ni 
s-au sesizat anumite stări 
de lucruri “existente în 
unele cămine de nefami- 
liști. O concluzie o des
prindem însă de la înce
putul relatării noastre : 
dacă condițiile în care stau 
tinerii ar fi mai bune, 
dacă organizațiile de 
U.T.C. și sindicat s-ar in
teresa mai mult de felul 
cum își petrec tinerii din 
căminele de nefamiliști 
timpul liber, cu siguranță, 
nu s-ar ivi probleme de 
genul celor care au fost 
surprinse pe teren, la că
minul vizitat de noi.

Căminul 10 din Lupeni, 
aparținind I.A.C.C.V.J. Pe
troșani, numără aproxima
tiv 350 de locuri și cam tot 
atîția locatari. Vizita pe 
care am făcut-o, era la o 
oră tîrzie a după-amiezii 
unei zile de retribuire. In 
lipsa administratorului „li
ber" la acea oră, sîntem în
soțiți de Ecaterina Patriciii 
(portar) și Ioana Muraru 
(femeie de serviciu). Primii 
interlocutori, primele decla
rații: „Ne sînt asigurate
condiții bune în general. 
Sînt din județul Galați.

venit de zece 
să spun că 
mulțumitoare, 
mobilierul mai lasă totuși 
de dorit. Și mai ales dis- 
diseiplina" — Ionel Cio
plea, vagonetar, I. M. Lu
peni. Aceeași părere o îm
părtășesc și alți tineri cum 
ar fi Paul Isofaghe, Romi- 
că Dediu, Traian Cipiniuc, 
Matei Cindin. Și, ca să nu 
ne îndoim cumva de lipsa 
disciplinei, Vasile Barbu, 
Anton Sandu și Ion Cute- 
reanu cu mințile încețoșate 
de aburii alcoolului ne o- 
feră pe loc o mostră, de 
cum poate fi conturbată 
liniștea din cămin. Iar așa 
cum ne „asigurau" însoți
toarele noastre, asemenea 
„evenimente" nu sînt deloc 
rare. Ele se întîlnesc frec
vent și în camera 39, unde 
pensionarul Arpad Ilyeș nu 
vrea să fie mai prejos de- 
cît tinerii. In alte camere 
ca de exemplu nr. 24, grija 
față de avutul obștesc este 
necunoscută din moment ce 

mobilierul este aproape dis
trus, iar unul dintre loca
tarii camerei stătea în pat 
îmbrăcat și... încălțat.

Din fericire, găsim

și potzile
sint condiții 

Apa caldă,

odihna.
Dotările gospodărești
ii rmart din pag. li

Și

camere 
plar ni 
mitrașcu, 
III), nr. 
Băltariu 
ambii sector VII), 
(Viorel Cîrstea, sector IV) 
— toți de la l.M. Lupeni. 
Insă aceste exemple se 
pot număra pe degete, pe 
cînd cele negative...

In 
față de 
nurilor comune, 
năm 
toate 
erau 
nete 
fecte 
timp 
purile sint sparte, zgîriate 
și descompletate, (bineînțe
les mai sînt și excepții). 
De altfel, unele glasuri re
gretau plecarea adminis
tratorului care a fost îna
inte. De ce? Pentru că cel 
care administrează (sau ar 
trebui să administreze) în 
prezent căminul, tratează 
problema cu multă indi
ferență. Prin excesul 
de ,,b u n ă t a t e“ pe 
care-1 afișează cu nonșa
lanță, el creazâ „cale 
beră“ indisciplinei.

Absența aproape totală

exem-
(Florentin Du- 

lăcătuș sector 
59 (Constantin 

și llie Zvîncă, 
nr. 52

aria dezinteresului 
gospodărirea bu- 

consem- 
și faptul că aproape 

grupurile sanitare 
inundate multe robi
și instalații sint de

și descompletate, în 
ce în camere dulă

li-

a oricăror activități cultu- 
ral-distractive și educative 
întăresc 
vingerea 
ocupare 
nizațiilor 
dicat, a 
nul ui pentru 
nerilor din < 
ția purtată cu 
Constantin Răgan, 
sector III, membru al Co
mitetului de cămin și res
ponsabil al bibliotecii din 
cămin, ne-a dat prilejul să 
constatăm că in afară de 
cîteva cărți citite pe lună, 
vizionări de emisiuni TV 
și, sporadic, cîteva me
ciuri de ping-pong, activi
tatea cultural-educativă 
și sportivă nu cunoaște al
te sensuri.

Sperăm că rîndu- 
rile de față vor 
determina o schimbare de 
atitudine din partea celor 
competenți și răspunzători, 
pentru .întreținerea cămi
nului, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de odihnă, 
dar și a activităților edu
cative în rindul tinerilor 
locatari.

și mai mult con- 
despre slaba pre- 
din partea orga- 
de tineret și sin- 
conducerii cămi- 

i educarea ti- 
cămin. Discu- 

tovarășul 
lăcătuș

T. ALEXANDRU

La Dricari, o nouă coloană auto i

luaa iulie a acestui 
un grup entuziast, 

din tineri condu
și mecanici, a 
cartierul Bu- 

Uricf.ni, 
amenajare

In
an.
lomul 
autori auto
început, în 
cura, din Urict.ni, lucră
rile de amenajare a 
nei coloane auto. în Uri- 
cani, după două luni de 
zile de activitate 
coloana auto nr. 4 a au
tobazei C.M.V.J., secția a 
11-a Vulcan, este un lapt 
împlinit.

Din discuția purtată cu 
tovarășii Mihai Oprișa, șe
ful secției a II-a Vulcan, 
și Gheorghe Bururescu, 
șeful noii coloane, reținem 
că toate lucrările de a- 
nreaajare a» fost efectu
ate prin muncă patriotică 
Nu se poate spune că a 
fost ușor. S-au nivelat și 
taluzat peste 2000 inp de 
teren ; pentru alimentarea 
autocoloanei cu apă pota
bilă a fost „trasă1 o con
ductă de 350 m de ’a cap
tarea principală a cartie
rului Bucura; împrejmui
rea inc utei s-a făcut cu 
plasă de sîrmă, i .r acce
sul autovehiculelor .n 
curtea autocoloanei a fost 
ușurat piin amenajarea 
a peste 2 km de drum.

.1-

intcnsâ

Și încă nu este totul gata. I- 
mediat ce vor sosi specialiș
tii I.C.M.M.-ului, se va trece 
la montarea halei le re
parații și la dotarea ei cu 
cele necesare.

în iulie, cînd nu de pu
ține on mei corul termo- 
metrului a urcat peste 30 
de grade Celsius, lucrînd 
peste orele de program si 
in zilele de duminică, ti
neri; Constantin Nădrag I. 
Lascu Citirea. Mihai Cor- 
doreanu. Constantin Bea- 
că, șoferi, Stelian Vădu
va, excavatorist, Vasile 
Gorea, Nicolae Constan- 
ciuc. Zoltan Szigyarto, Ște
fan Vomea. Constantin 
Vladar, mecanici auto 
Gheorghe Todor, sudor, 
dovedit inepuizabile 
surse de care ace.>t 
tiv dispune

Iar, în final, un 
demn de reținut :
porturile de materiale ne
cesare ridicării noii co
loane auto au fost efectu
ate folosind carburanți re
zultați din economiile din 
luna iunie, economii 
cumulate cu 
se ridică la 
motorină.

Gheorghe

și 
au 
re- 

colec-

lucru 
trans*

ț

c
ț

Școlile, cu unele 
rezerve, își pot 

primi elevii 
Urmaie din pag 1)

Lăcătușii Francisc
Drolzinger, Francisc
Kantei, și sudorul Lu
dovic Haidu, de la I.M. 
Petrila

satisfăcător. între blocul 
16 și șoseaua principală, 
pe o distanță de circa 100 
ml s-au amenajat bordu
rile trotuarelor, dar din 
cauza unor infiltrații de 
apă accesul spre cartier 
este practic blocat. A- 
ceastă situație dăinuie din 
primăvara acestui 
cartier 
predată 
tori și 
16 săli 
învăța 
din 
răgănează predarea de 
tie constructor a dotărilor 
gospodărești in această zo
nă ? Am adresat întreba
rea de mai sus tovarășu
lui Otto Corceani, șeful 
șantierului III Lupeni al 
Grupului Petroșani cie 
șantiere al T.C.H. Am a- 
flat că problematica do
tărilor gospodărești din 
cartierul Bărbăteni se a- 
flă în centrul atenției 
conducerii șantierului. în 
acest scop au fost întoc
mite programe de acțiune 
pentru finalizarea lucrări
lor cu caracter prioritar, 
în conformitate cu pro
gramarea, la începutul lu
nii octombrie va fi termi
nată construcția centralei 
termice nr. 3, jar în pri
mele zile aie lunii » iitoare 
vor fi predate cele două 
rezervoare de 2000 mc pen
tru apă potabilă si me
najeră. Datorită tărăgănă
rilor în eliberarea ampla
samentelor. au întîrziat 
considerabil lucrările la 
blocul 4 și la centrala

apartamente!) Există, 
intîrzieri în e'xeeuție 
alte obiective.
analiza activității 

ă'-șantierului pe 
jumătate a acestui

an. In 
in curînd va ti 
de către c.cnstruc- 
o nouă școală cu 
de clasă, unde vor 
din toamna copiii 

cartier. De ce se tă- 
că-

termică din cartierul 
Vîscoza IV, (care treouie 
să asigure din toamna a- 
cestui an agentul termic 
pentru un grup de 128 de 
noi 
deci, 
și ia

Din
economice 
prima 
an reiese că producția va
lorică 
lizată 
te 55 
lucru 
tratele 
aveau 
august 
cesare. 
tore formațiile conduse de 
Nicolae Avram și Tudor 
Sandu (zidari), II ie Popa 
și Aurel Pălivan (mozui- 
cari). Petru Alrnaș -dul
gheri), Gheorghe Hristea 
(fierar-betoniști). Dar față 
de necesarul de forță 
muncă de circa 200 
meni cit cer lucrările 
credințate șantierului, 
seau în acea zi 50 de 
meni. Această situație 
poate constata aproape zil
nic. Faptul ne-a fost con
firmat si de maistrul prin
cipal Mihai Popescu 
ere tarul 
partid a

Vara e pe sfîrșite. Tim
pul nefavorabil lucrărilor 
exterioare se apropie. Be
neficiarul și constructorul 
trebuie să întreprindă de 
urgență măsurile care se 
impun pentru a rezolva 
problema dotărilor gospo
dărești. pentru a asigura 
condiții normale de viață 
și activitate in noul cartier.

Pe 1981 a lost rea- 
in proporție de pes
ta sută. Punctele 
de la blocul 4. < 

termice, blocul 
plasate marți 
a.c. efectivele 
Am întilnit la

? de 
cen-

I 11
25 

ne- 
da-

de

in- 
lip- 
oa- 
se

se- 
organizației le 
șantierului 7.

In acest an de învăță- 
mînt la Lupeni se va da 
in folosință o nouă uni
tate. Școala generală nr. 
2, construită în cartierul 
în plină dezvoltare Băr
băteni de Șantierul 2 
Deva (șef de lot ing. D. 
Panait) care s-a angajat 
să predea obiectivul la 
31 august. Evoluția ge
nerală a lucrărilor (a- 

cum se montează gea
murile iar la corpul 
se face montarea și 
cordarea instalațiilor 
nitare, executate sub 
drumarea maistrului F. 
Szekler) susține promi
siunea că în acest an co
piii din acest cartier vor 
intra în școală nouă.

Deși mai sînt unele 
rămincri în urmă. în
deosebi la unități mai 
mici și care nu au pre
văzute decît lucrări o- 
bișnuite (zugrăvit-vop- 
sit). spunea prof. Vasile 
Bâcoi, inspector școlar 
județean, acțiunea de 
reparații a spațiilor șco
lare se apropie de punc
tul final care este 1 sep
tembrie. Am constatat 
in vacanța de vară că, 
în fiecare unitate s-a 
manifestat interes pen
tru această activitate, 
s-a colaborat permanent 
cu echipele de munci
tori care au executat lu
crări bune, contribuind 
la crearea unei ambianțe 
plăcute, favorabilă 
vățăturii.

Calitatea cărbunelui
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OLIEANU

rare 
cele din iulie 
peste 5 tone

c

Aspect de muncii 
cadrai centralei telefo
nice de la P.T.T.K. Pe
troșani.

CC 
planul a 
de lună.

Bara și Iuliana Gyura 
fost realizat lună

(Urmare din pay

a

face penalizările la bri
gadă, funcție de aportul 
concret al fiecăruia la 
alegerea șistului vizibil'.

Nu punem in discuție 
eficiența măsurilor sta
bilite în c.o.m. pentru că 
ea s-a văzut (in luna iu
lie colectivul minei este 
penalizat cu 6733 lene 
cărbune, pentru care
pierdut 2 440 000 lei) ci. 
pentru că toate măsuri
le au o bătaie lungă cu 
termen de rezolvare de 
6—8 luni. „Amplasarea 
prea ba ca jelor dire c ț ■o ria
le de la culcușul stratu
lui 3 sectorul I si IV 
astfel, incit să se evite 
interceptarea intercalați- 
ilor sterile si tăierea ste
rilului din culcuș. sau 
în stratul 111 se va podi 
vatra cu sîrmă metalică

de rezisten- 
de oțel etc..

activitatea 
comisiei de 

este aproape 
chiar eomi- 
un program 

care

si elemente 
ță cu cablu 
etc.''.

Faptul că 
membrilor 
calitate
inexistentă, 
sia nu are 
de măsuri propriu 
să fie urmărit de mem
brii săli. demonstrează 
„interesul" manifestat de 
c.ojn. al cărui președin
te trebuia să-1 avizeze la 
începutul anului.

lată, una din cotele de 
la care este privită ca
litatea cărbunelui la mi
na Aninoasa I

Considerăm neeosa-ă 
urgentarea realizării li
nei benzi de claubaj fie 
îa puțul de extracție, fie 
Ia Preparația Coroesti, 
dar. care să asigure ale
gerea sterilului chiar

din acest an. Cuprinderea 
acestei măsuri 
va mai lungi 
obiectivului cu 
țin un an. Or, 
tunci calitatea 
lui trebuie îmbunatăți.ă. 
Timpul încă favorabil 
permite lucrul afară.

Tot pentru îmbunătăți
rea calități, și creșterea 
eficienței economice,
munca politică educativă 
desfășurată de către or
ganizație, 
sindicat 
situeze 
țelop cincinalului 
ții 
ce. 
ga 
că 
tru 
de 
țește calitatea și 
ză chiar planul a 
ducția de cărbune.

in S.T.E. 
realizarea 

cel yu- 
pîna a- 
cărbune-

de partid sj de 
va trebui să se 

la nivelul cerin- 
calită- 

si eficienței economi- 
la care am ma adău- 
si o asistentă tenii* 
corespunzătoare pen- 
reducerea numărului 

surpări care îm'ăută- 
fectea- 

pro-

8
j

I
I
I
| Deva, care
! spectacolul

LA CLUBUL DIN LO- 
NEA. Astăzi la ora 19 
cascadă de rîs și bucurie, 
în compania estradei 

e
din 

va prezenta 
„Cîntați <n 

cu noi''. în 
inter- 

Irina Surans Și I’u-

noi, rîdeti
program cunoscuții 
prețj 
iu Faur.

DEPĂȘIRI IMPORTAN-
E. Complexul alimentar 
•. 16 Petroșani in cele 

7 luni ale anului, a de
pășit planul de desfacere 
a produselor alimentare 
către populație, cu 1 009 000 
lei. în această lună, de
pășirea este de 169 900 lei. 
Prin contribuția responsa
bilei Maria Barcan. aju- 
toarea Irina Stuparu și a 
vînzătoarelor Iuliana Dul- 
cu, Silvia Stanciu. Viori-

ce: .sta și trofeul pus in 
de către organizatori.

joc

eliberării îa
a tost organizată

CUPA' 
IOTBAL 
de comisia municipală de 
specialitate Cîștigînd <cle 
trei meciuri, echipa mine
rilor din Lonea, antrenor 
Nicolae Toma a cîștigat 
competiția și odată cu a

COMITETUL U.T.C. 
la mina Vulcan a orga
nizat pentru tinerii orașu
lui o seară distractiv-e- 
ducativă. Cu această oca
zie s-a real'zat concursul 
pe tema „Cinstim eroii 
căzuțj pentru eliberarea 
patriei". Cele mai compe
tente răspunsuri au fost

de

date de tinerii M 
Vass, Rozalia Gabor. 
Botez, si Gheorghe 
caș. Programul a fost 
ținut de două for 
„Astral" condusă de 
lae Francisc și „Be 
condusă de Casian 
pescu.

rea celui de-a doilea pi
lon. dovadă a faptului că 
obiectivul se va încadra în 
termenul stabilit de .lare 
în funcțiune în acest an.

Rubrică redactată do 
Teodor ARVIN i’E

IN 
din

CONSTRUCTORII 
ACȚIUNE. La podul 
I.ivezeni a început turna

MWnformMI
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Creșterea și contractarea animalelor, 
ocupație rentabilă

Obiectivele de Plan e- 
rau clare șj precise. In 
perimetrul comunei A- 
nindasa trebuiau contrac
tate și achiziționate pen
tru sporirea fondului cen
tralizat al statului in 
acest an 71 capete tineret 
bovin. 23 de vite adulte. 
50 porci, 10 hectolitri 
lapte de vacă. 16 Hecto
litri lapte de oaie șj al
te produse.

Importanța Îndeplinirii 
și depășirii planului de 
contractări și achiziții 
pentru ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor 
muncii, avantajele și be
neficiile crescătorilor de 
animale care încheie con
tracte cu statul au lost 
popularizate în adunările 
cetățenești din Aninoasa 
și Iscroni prin activitatea 
permanentă a lucrători
lor consiliului popula- din 
comună, a deputaților.

bilanțul realizărilor. 
Âu fost contractate pină 
in prezent 109 capetfe ti
neret bovin, 32 de vite 
adulte, 72 porcine. 25 hec
tolitri lapte de vacă și 
16 hectolitri lapte de oa
ie. Prin urmare se poate 
ușor constata că obiecti
vele de plan au fost, ui 
marea lor majoritate, de
pășite substanțial.

In dorința de a afla ca
re este stadiul actual al 
livrărilor către stat a a- 
nimalelor și produselor
z--------------------------------------

Bravo, 
baci 

Miron !
La Cristur, în apropie

re de Deva, a fost orga
nizată recent o expozi
ție de animale. Au pre
zentat animale — bovi
ne. ovine, porcine etc. 
— âtît întreprinderile 
agricole de stat, coope
rativele agricole de pro
ducție cit și crescători 
cu gospodării individua
le. Pentru exemplarele 
de ovine cu care a par
ticipat la expoziție Mi
ron Gălățan din Petro
șani, strada Slâtinioara, 
a primit premiul I a- 
cordat crescătorilor de 
animale cu gospodării 
individuale și felicitări.

Bravo, baci Miroane! 
Pe cînd o stînă mare de 
exemplare mai frumoa
se decît cele prezenta
te la expoziție? (T.V.)

I_________ 7 

contractate am întreba
t-o despre aceasta pe to
varășa. \ alentina Cerchez 
primarul comunei Aninoa- 
Sc..

Au fost livrate deja 72 
capete tineret ■ bovin. 21 
vite adulte, laptele de 
oaie planificat s-a pre
dat în totalitate, iar la cel 
de vacă avem o depășire 
de 4 hectolitri. Cit pri
vesc porcinele. livrările 
mai masive vor avea loc 
în lunile viitoare. Au 
fost predate la fondul 
centralizat al statului 35,1 
tone de carne. Evident 
avem încă posibilități de 
mai mult și mai bine Și 
în această direcție.

Printre țăranii cu gos
podării individuale care 
contractează cu regulari» 
tate animale si produse a- 
nimaliere se numără Fe
tru Sin, Mi ion Panteli- 
mon. Ana Rădoi, Petru 
Băncilă sl alții. Majorita
tea locuitorilor ©cununiei 
lucrează încă la mină. 
Mulțj dintre ei locuiesc in 
colonie sau case proprie
tate individuală, avînd o 
curte și un petic de gră
dină. Au deci condiții să 
crească pe lingă casele 
lor păsări și 1—2 porci. 
Demn de relevat este fap
tul că unii mineri și pen
sionari 6-au angajat prin 
contract să livreze cite 
un porc Ia fondul centra
lizat al statului. Aseme

Să nu uităm 
apăra

Majoritatea oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
dovedesc prin fapte respec
tarea normelor de preveni
re și stingere a incendiilor. 
Cu toate acestea, datorită 
neglijenței unor culegători 
de fructe. în ultima vre
me, s-au produs cîteva in
cendii de pădure. In ziua 
de 19 iulie a.c.. în zona 
Peșter i Bolii a fost incen
diată pădurea pe o supra
față de circa două hectare. 
Plantația avea în jur de 
8—10 ani. Intervenția pom
pierilor militari a oprit 
extinderea incendiului. Nu 
a trecut decît o săptămînă 
și în zona Baleia — Vul
can. pe piriul Jeri s-a de
clanșat un nou incendiu de 
pădure care a cuprins o 
suprafață de circa 2,5 ha. 
plantația de molid avînd o 
vîrstă de 4 ani. Și aici tot 
neglijența unor culegători 
de fructe a fost cauza in
cendiului. Avînd în vedere 
faptul că ambele incendii 
s-au produs datorită negli
jenței din partea culegă- 

nea exemple sînt minerii 
Nioolae Jega, loan Motoi 
și Petru Dina, precum și 
pensionarii Alexe Tonii, 
Dumitru llie, Teodor Hu
lea și aiții. Avantajele 
sînt reciproce, și unde se 
crește un purcel pentru 
propria gospodărie, se mai 
poate crește unul și pen
tru contractări fiindcă 
prin aceasta contribuim 
la o mai bună aprovizio
nare cu carne a oameni
lor muncii, obișnuiesc ei 
să spună.

Deși în marea lor ma
joritate casele din foste
le colonii din localitățile 
Văii Jiuluj au fost reno
vate și modernizate, nu
mărul lor se află în con
tinuă scădere. Locul lor 
este luat de blocuri mo
derne. noi. cu apartamen
te luminoase, spațioase și 
confortabile. Mai sînt in
să suficiente case în car
tierele vechi, unde se pot 
crește 2-3 porcine pentru 
consumul propriu și ecn- 
tractări, și aceasta fără 
să dăuneze aspectului și 
igienei localităților. Este 
în interesul celor ce în 
timpul liber au o aseme
nea ocupație rentabilă și 
plăcută, precum și s.1 bu
năstării noastre, a tuturor.

D. CRIȘAN

datoria da a 
pădurea

terilor de fructe, ne în
trebăm oare de ce nu s-a 
asigurat de către persona
lul silvic competent instru
irea temeinică a acestor oa
meni? Trebuie respectate 
cu strictețe prevederile ac
telor normative în vigoare 
care interzic facerea focu
lui la o distanță mai mică 
de 100 de metri de pădure. 
De asemenea, fumatul este 
permis în pădure numai 
in locuri special amenajate.

Plut. adj. Ioan J1TEA, 
compania de pompieri 

I’etro ani••••••••»••»«•
4» PETRU STOI, Uri

cani: Vestea că la locul de 
agrement din Lupeni s-au 
găsit din zori și pînă seara 
mici, grătare. cîrnăciori. 
bere, pepeni, mere, prune 
struguri și alte produse din 
belșug, iar servirea a fost 
impecabilă a fost întregită 
cu altele de acest fel și de 
la celelalte locuri de agre
ment din Valea Jiului, 
vești cuprinse de altfel în 
coloanele ziarului la timpul 
potrivit. Ii bucură, credem, 
pe șoferii de la A.U.T.L. 
aprecierea dumneavoastră 
cu privire la punctualita
tea cu care au circulat au
tobuzele. Deci se pot face 
în toate domeniile lucruri 
bi ne și frumoase care să 
satisfacă cerințele oameni
lor muncii. Scrisoarea a 
sosit însă cu întîrziere la 
redacție. Așteptăm noi 
vești de la dumneavoastră, 
îndeosebi cu privire la ac
tivitatea desfășurată de co
lectivul Uzinei Electrice din 
Paroșeni. unde lucrați.

O nouă dotație de larg 
interes cetățenesc la 
Vulcan — ceasul din 
cartierul Coroești.

Foto: Ioan BALO1

In centru] orașului Lupeni, s-a finalizat de curînd un modern staționar pen
tru călători. In spațiile alăturate acestuia au fost puse în serviciul cetățenilor o- 
rașului un stand de cărți și chioșcuri pentru vînzarea produselor de patiserie, 
răcoritoarelor și presei. I'oto: B. IOAN

Din scrisorile sosite la redacție
Conștiință profesională

Se întimplă uneori ca 
autobuzul cu care călăto
rești să se defecteze cînd 
țî-e lumea mai dragă. In 
asemenea situație unii șo
feri ii invită pe călători să 
coboare, apoi cu autobuzul 
gol. goluț să se îndrepte 
spre garaj. Călătorii stau 
deci și așteaptă că doar- 
doar va apare un alt au
tobuz pentru ca să-și poa
tă continua călătoria.

Autubozul 31 HD 5990 a 
plecat exact la ora 6 din 
Uricani. Dar la stația 
IJ’.E.G. Bărbăteni s-a de
fectat. îmi era teamă că 
va trebui să coborîm și o

jn apropierea casei în 
care locuim, pe strada Cri- 
vidia nr. 94 din Vulcan, a 
primit. de la consiliul 
popular, loc pentru grădi
nă și casă viitorul nostru 
v ecin Alexandru Simion. 
Cum terenul respectiv era 
în pantă, omul s-a gindit 
să-l niveleze. De la plan 
urma să treacă la fapte. 
Pină aici, cum se zice, toa
te bune și la locul lor. Pen
tru îndreptarea terenului a 
fost adus un buldozer. De 
unde, al cui a fost și, mai 
ales, cum a fost plătită 
prestația făcută de acesta, 
știe bine Alexandru Simi
on. Avînd in vedere că. du
pă cite știm noi. buldozere 
nu au decît unele între

0 G S., Petrila: Deo
camdată nu se pune, nici 
la nivelul fazei de discuție, 
problema exploatării pilie
rului Lonea. Cit privește 
magazinul de încălțămin
te necesar, după părerea 
dv. în această parte a Pe- 
trileî, el trebuie să fie jus
rZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/

RĂSPMfM CITITORILOR

tificat de un volum de 
vînzări corespunzătoare. 
Supunem solicitarea dv. a- 
tenției organelor adminis
trative și comerciale com
petente, rămînînd în aștep 
tarea deciziei aceștora.

4 DUMITRU BALOTĂ, 
Pelrila: înlocuirea instala
ției de iluminat de pe casa 
scării în care locuiți s-a 
făcut pe bază de comandă 
și deviz de la Asociația de 
locatari. Valorile lucrări
lor executate și ale obiec
telor schimbate sînt deci, 
stabilite în baza prevede
rilor actelor normative in 

să întîrziem de la lucru. 
Dar șoferul ne-a dus e 
drept mai încet pină la dis
peceratul de Ia Bărbăteni. 
A arătat dispecerei în cî
teva cuvinte care-i situația 
și în scurtă vreme am avut 
la dispoziție un alt auto
buz, așa că am ajuns la 
timp la locurile noastre de 
muncă. Faptul în sine pa
re de importanță minoră 
dar pentru noi, navetiștii, 
nu este așa. Țin deci să a- 
duc în numele celor care 
au călătorit în dimineața a- 
ccea laude acestui șofer și 
dispecerei de la Băriiăteni 
care prin conștiința lor

Vecin, vecin dar...
prinderi, apare astfel evi
dentă prima „descurcare" 
în neregulă a viitorului 
nostru vecin. Dar despre 
asta să se intreseze între
prinderea posesoare a bul
dozerului. Acționînd la 
nivelarea terenului, buldo
zerul a rupt conducta ce 
alimentează strada și în
treprinderea minieră Vul
can cu apă potabilă. Vreo 
două săptămîni și mai bine 
apa a curs în șuvoi conti
nuu. deși spărtura a fost 
cu eforturi susținute mas
cată cu pietre și cărămizi. 
După aceea a fost. în sfîr- 
sit. remediată dar nu com
plet. pentru că și în pre
zent. la mai bine de două 
luni de Ia acțiunea buldo
zerului. apa continuă să 

vigoare. Fiind vorba de o 
instalație de folosință co
mună, nu puteți refuza 
plata părții de contribuție 
ce vă revine și nici emite 
pretenția restituirii în ca
zul mutării. Problema este 

reglementată în acest mod 
prin prevederile legii spa
țiului locativ și ale Statu
tului asociației de locatari.

4 GI1EORG1IE NISTOR, 
Lupeni: Conform Decretu
lui 205. din acest an, mun
citorii și maiștri ce doresc 
să-și cumpere autoturisme 
în rate trebuie să depună 
ca avans cel puțin 50 la 
sută din valoarea mașinii. 
Rcsiul sumei se va achita 
în maximum 20 de rate, 
pentru muncitori și maiștri 
și 18 rate pentru alte ca
tegorii. Menționăm că ra
ta lunară nu poate depăși 
una a treia din remunera
rea pe care o aveți. In ca

profesională ne-au făcut 
să nu întîrziem de Ia lo
curile noastre de muncă.

Petru STOI, 
Uricani

NOTA REDACȚIEI: In 
dorința de a nominaliza 
atit pe șoferul cît și pe dis
pecera, care și-au făcut în 
mod conștiincios datoria, 
ne-am interesat la A.U.T.L. 
Petroșani cum se numesc. 
Am aflat. Este șoferul A- 
lexandru Man și dispece
ra Lucia Fanacă.

curgă aiurea în timp ce 
oamenii au nevoie de ea in 
case. In rezolvarea acestei 
probleme, viitorul nostru 
vecin, nu vădește aceeași 
perseverență ca la nivela
rea terenului, desigur pen
tru că apa este a altora, nu 
a lui. Aceasta ar fi o altă 
neregulă. Dar, să fie sănă
tos Alexandru Simion ca 
să-și poată construi casa 
si s-o locuiască. Pînă a- 
tunci. pe noi, vecinii lui, 
să ne scutească de mlaști
na în formare datorită 
scurgerii apei din conducta 
de alimentare a străzii și 
să oprească risipa.

Ana MATEI, 
strada Crividia — Vulcan 

zul dv., avînd o remune
rare de 3073 lei va trebui 
deci să depuneți un avans 
de 50 440 lei. Mai mențio
năm faptul că retribuțiile 
soților nu se cumulează, 
iar mașina cumpărată in 
rate se înscrie numai pe 
numele unuia din soți. Cei 

ce cumpără mașină achitind 
suma integrală o pot îns
crie pe numele amindoura 
ra. Pentru a putea să 
cumpărați mașină în rate 
este necesară, de aseme
nea, o dovadă de rate de 
la unitatea economică unde 
lucrați.

4 OPREA FECA Petro
șani: Răspunsul primit de 
la lucrătorul Cooperativei 
de credit din Vulcan este 
corect.

4 CONSTANTIN AN
TON, Aninoasa: Aveți
dreptate. Problema aprovi
zionării cu legume-fructe 
a locuitorilor din comuna 
Aninoasa s-a discutat și în 
adunarea generală a oame
nilor muncii din cadrul 
C.P.V.I.L.F. Petroșani. In 
consecință s-au luat măsuri 
pentru o repartizare mai 
judicioasă a fondului de 
marfă pe localități.
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Steagul roșu

Manifestări peste hotare, dedicate 
marii sărbători a poporului român

In diferite tari ale lu
mii continuă să aibă loc 
variate manifestări, iar 
mijloacele de informare in 
masă publică ample mate
riale consacrate zilei de 23 
August, marea sărbătoare 
națională a poporului ro
mân, Sint evidențiate sti
ma și prețuirea față de 
România socialistă, față de 
personalitatea proeminentă 
a conducătorului partidu
lui și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
față de realizările mărețe 
ale poporului nostru pe ca
lea edificării societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

La cinematograful „Fo

Simpozion al țărilor nealiniate și 
al altor țări in curs de dezvoltare

PHENIAN 27 (Agerpres). 
La Phenian au început lu- 
crărLe unui simpozion al 
țărilor nealiniate și al al
tor lai i in curs de dezvol
tare m *'iud creșterea pro
ducției alimentare și a- 
gricole. la care iau parte 
peste 300 de d<degați»re- 
prezenlînd Sț> de state ale 
luhi.i. IXn România parti
cipă <> delegație condusă 
de Maria Constantin, ad- 
junci al ministrului agri
culturii și industriei ali
mentare.

Descliizind dezbaterile Li 
Giong Dk. premierul Con
siliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, a relevat, 
între altele. faptul că in 

rum" din Moscova au fost 
inaugurate, intr-un cadru 
festiv, „Zilele filmului ro
mânesc". In prezența unei 
delegații de cineaști din 
țara noastră, a fost orga
nizată o conferință de pre
să în cadrul căreia ziariș
tii sovietici au fost infor
mați despre producția de 
filme din România și des
pre perspectivele dezvoltă
rii ei.

In orașul Podebrady, din 
R.S. Cehoslovacă, a avut 
loc deschiderea unei expo
ziții care ilustrează prin
cipalele etape parcurse de 
mișcarea revoluționară și 
democratică din țara noas
tră. precum și marile rea

țările în curs de dezvolta
re soluționarea probleme
lor ce privesc agricultura 
și alimentația are o im
portanță deosebită. mire 
altele prin aceea că asi
gurarea necesarului de 
alimente din producția in
ternă constituie un ele
ment esențial al deplinei 
independențe politice. Tot
odată, Li Giong Ok. a a- 
rătat că este necesar ca 
țările în curs de dezvol
tare Si cele nealiniate să-și 
extindă acțiunile de co
operare in domeniul agri
culturii, prin realizarea u- 
nor acțiuni concrete de 
colaborare, atît bilaterale 
cit și multilaterale. 

lizări obținute de poporul 
român sub conducerea 
P.C.R.. în construcția so
cialistă, îndeosebi in pe
rioada de după cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. 
care a ales în fruntea 
partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

La Institutul de cercetări 
științifice al Universității 
Eduardo Mondlane din Ma
puto a fost inaugurată ex
poziția „Imagini din Româ
nia". La loc central sint 
prezentate opere ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Programul guvernului 
francez

PARIS 27 (Agerpres). — 
întrunit sub președinția 
șefului statului, Francois 
Mitterrand, guvernul fran
cez a definitivat princi
palele puncte de progra
mului său pentru lunile 
următoare. Printre dosa
rele majore ce se pilă în 
atenția cabinetului spre 
a fi soluționate figurează 
cel al naționalizării sec
torului bancar si a opt 
mari grupuri industriale, 
precum si planul de lup
tă împotriva șomajului, 
flagel care afectează pes
te 1.8 milioane de francezi.

După cum relevă agen
ții. France Presse, progra
mul va fi prezentat spre 
aprobare Adunării Națio
nale, care se va întruni la 
8 septembrie.

CABINETUL NII’ON a 
aprobat proiectul unei re
forme care preconizează, 
între altele, reducerea a- 
paratului administrativ și 
alte măsuri destinate să 
conducă la diminuarea 
cheltuielilor publice. A- 
ceste măsuri vizează insă 
și o scădere a alocațiilor 
bugetare pentru învăță- 
mînt, ocrotire a sănătății 
și asigurării sociaie. pre
cum Si desființarea locu
rilor de muncă pentru un 
mare număr de persoane. 
Poriectul de reformă ad
ministrativă va fi supus 
spre aprobare forului le
gislativ nipon.

SCAFANDRII turci au - 
descoperit jn apropiere de 
insula Buyuk Ada. situată 
la sud de Istanbul, epa
vele a trei corăbii care, 
se crede, ar fi aparținut 
unei flotile bizantine. Re
cuperarea epavelor este 
dificilă intrucît ele se a- 
flă pe o pantă foaite în
clinată, la o adincime ne 
aproximativ 70 de metri. 
An fost scoase la lumină 
pînă în prezent doar 8 
amfore, datînd de acum 
1500 de ani. Lucrările 
continuă.

PESTE 38 000 de cetă
țeni de culoare au fost 
arestați in Republica Sud- 
Africană in cursul primu
lui semestru al acestui an 
sub acuzația de a fi în
călcat odioasele legi ale 
apartheidului privind con
trolul deplasărilor popu
lației africane în interio
rul propriei țări.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Croaziera; Re
publica: Cuscrii; Uni
rea: Aii Baba și cei 40 
de hoți.

PETRILA: Detectivul 
I-II.

LONEA: Lumina pa
lidă a durerii.

-ANINOASA: Kojak la 
Budapesta.

VULCAN — Luceafă- 
făruJ: Superman, I—11;

LUPENI — Cultural: 
Castelul din Carpați. 
Muncitoresc: Interviuri 
despre probleme per
sonale.

URICANI: Pumni în 
țarină.

TV
16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoală.

Liceul industrial 
Petrila

înscrie absolvenți ai treptei I de liceu pentru 
școlarizare prin școala profesională la ur
mătoarele meserii :

— prelucrări prin așchiere
— sudori
— turnători
— oțelari

înscrierile se iac zilnic ia secretariahii li
ceului pînă în data de 8 septembrie. Infor
mații suplimentare se pot obține la secre
tariatul liceului, telefon 113.

16,30 Emisiune în limba 
germană.

18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Memoria docu

mentelor. Mihai 
Viteazul în conș
tiința universală.

20,15 Film artistic: „In- 
tilnire la New 
York". Premieră 
pe țară. Produc
ție a studiourilor 
americane.

22,00 De la Congresul 
Internațional de 
Istorie a Științei.

Duminică. 30 august 1981

9,00 lot înainte!
9,;>5 Film serial pentru 

copii • Micul prinț, 
ultimul episod.

10,00 Viața satului.
11.40 1 reimeră muzicală 

TV. Oedip. Produc
ție a Radioteieviziu-
lii române.

12,30 De strajă patriei.
13,00 Teiex.
13,05 Album duminical.

14.0(1 Desene animare: Tom 
>i Jerry.

16,00 Șan.
16,15 Tetesport.
17.40 Ecranizări din lite

ratura universala.
„Trei surori". Pre
mieră TV. Proclu ;ț:e 
a studiourilor sovie
tice.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici : Jocuri, jo
curi de copii: „Fot- 
l>alistul".

19,00 Telejurnal.
19,25 Cântarea României 

— județul Buzău.
20,55 Film artistic: Cava

lerul mesei rotunde. 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor americane.

22,35 Telejurnal. Sport.
Luni, 31 august 1981

15.50 Tragerea de amorti
zare ADAS.

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

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

mică.
19.40 Știință și tehnologie 

umanism Și progres.
20,20 Roman foileton: Vîn- 

tul speranței. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
engleze Yorkshire 
TV. Episodul L

21,15 Cadran mondial.
21.40 Gala maeștrilor.
22,05 Telejurnal.
Marți, 1 septembrie 1981

9,00 Teleșcoală.
9,20 Curs de limbă ger

mană.

9,40 Curs de limbă en
gleză.

10,00 Șo.mii patriei
10,10 Desene animate: 

Tom și Jerry.
10.30 Matineu inuzical- 

coregrafic.
11,05 In lumea enigmelor 

— serial științific.
11.30 Nimic despre fotbal: 

Fantezie muzieal- 
distracti vă.

12,25 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Voie; masculin t 

România — Ceho
slovacia. Transmi
siune directă de la 
Galați.

PROGRAMUL Țy

18,00 Șantiere libiene.
18.25 iriuuna TV.
18.50 1U01 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ancheta TV: In o- 

biectiv, cei certați 
cu... munca.

20.15 Teatru TV: Cabana. 
Premieră pe țară.

22.15 Telejurnal.
Miercuri, 2 septembrie 1 *81
15,00 Fotba l : F.C.M. Bra

șov — F C. Argeș.
(divizia A) Trans
misiune directă de 
la Brașov.

16.50 Tragerea pronoex- 
pres.

17,00 Imagini vietnameze.
17.25 Avanpremiera festi

valului „George E- 
nescu" (II).

18,00 Iscripții la noul chip 
al țării —• Constan
ța.

18.25 Mult e dulce și fru
moasă limba ce-o 
vorbim.

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

mică.
19,45 Universul femeilor.
20,20 Teleoinemateca. An- 

na. Premieră pe ța
ră Producție a tele
viziuni cehoslovace

22,10 Telejurnal.
Joi, 3 septembrie 1981

9,00 Teleșcoală.
9,25 Curs de limbii rusă.
9,45 Hora mîndră româ

nească — program 
inuzical-folcloric.

10,05 Universul femeilor 
(reluare).

10,40 Rong.n foileton: Vîn- 
tul speranței. Relua
rea episodului 1.

11,35 Intîlnire muzicală.
12,15 Tribuna TV.

12,40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Volei masculin.- Fi

nala turneului in
ternațional de la.

Galați. Transmisiu
ne directă.

18,10 Cintec de tulnic — 
program folcloric.

18,35 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19.30 Tendințe viitoare hi 

știință și tehnolo
gie — reportaj.

20,00 Ora tineretului.
20,50 In lumea enigmelor. 

Serial științific E- 
pisodu.1 6. „Giganți 
— pentru .ine

21,15 Pagini din istoria 
Teatrului românesc.

22,05 Telejurnal.
Vineri, 4 septembrie 1981
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Rezultatele tragerii 

loto.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,20 La volan.
18,35 P.CJi. — în fruntea

luptei împotriva
dictaturii mîlitaro-
fasciste, a domina-
ției hitleriste. 49 de
ani de 1

Platformei - program 
intitulată „Lupta
poporului român
pentru libertate și 
independență".

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Fapte de eroi ai 

muncii și vieții so
cialiste.

20,05 Film artistic. Cala- 
buc.h. Producție a 
studiourilor spanio
le.

21,40 Patriotismul — me
saj și angajare a cul
turii romane.

22.10 Telejurnal.
Simbâtă, 5 septembrie 1981

9,15 Matineu de vacanță. 
Viteazul trecător.

9.40 Literatura română. 
Șl. O. Iosif (11).

10.10 Teleciiiemateca. An
na (reluare).

12,00 Concert popular.
13,00 Mozcdc cultural-ar- 

bistic-sporiiv. Cor
net de reporter. Mie 
concert de prinz. Din 
lirica patriotică. -Au
tograf muzica). Din 
„Cartea naturii". 
Gingașa artă a por
țelanului. Stele ide 
cintecului. Gala de
senului animat. Film 
artistic in serial : 
„Un destin la Hol
lywood". Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor ameri

cane.
15 00 Fotbal: C.S. Tîrgo- 

viște — F.C. Olt (di
vizia A). Transmisi
une directă de la 

Tîrgoviște.
18,35 Săptămina politică
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea. Oradea in edi
ții pi inceps.

20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial: Dallas. 

Ultimul episod.
21.30 Șlagăre in devenire.
22.40 Telejurnal. Sport.

întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 

Deva
recrutează absoivenți ai clasei a X-a, in
diferent de la ce profil, peniru pregătire ir» 
meseiia de :

— timplar
pentru secțiile din Petrila și Livezeni.

Pregătirea se face prin școală profesio
nală cu durata de un an și jumătate la 
Grupul școlar cin Arad. Pe perioada șco
larizări' se asigură bursă (hrană și cazu.e) 
pe bază de contract cu întreprinderea, uni
formă, îmbrăcăminte de uz personal și cne* 1- 
tuieli de transport în vacanțe.

STUDENT caut gazdă in 
Petroșani. Adresau Deva, 
Mihalache. leietoa 956/ 
12642. (754)

SCHIMB garsonieră cu 
apartament 2 camere. A- 
dresați Petroșani, Aviato
rilor bloc 13 sc. II ap. 31. 
după orc. 18. (784)

JUDECĂTORIA Petro
șani anunță că la data de
1 septembrie 1981, ora 9 
va avea loc licitația publi
că a bunurilor mobile ale 
tovarășei Fondrea Liana 
aflate la domiciliul lui 
Rusu Nicolae din strada 
Aviatorilor bloc 12 sc. 3 
ap. 14, Petroșani. (783)

PIERDUT carnet de note 
pe numele Mario Andrade, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declr ră 
nul. (778)

informații suplimentare se pot obține la 
sediul I.P L Ceva, biroul personal, telefon 
12185.

Mica publicitate
PIERDUI legitimație de 

serviciu pe numeie Vasiu 
Sigismund, eliberata de 
l.U.M. Petroșani. Se necla
ră nula. (779)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costan- 
doiu Gheoighe, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (780)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeie Moca
nii Eleonora, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (781)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mitro
fan Violeta, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (782)

PIERDUT cal murg coa
ma și coada negre. Adre
sați Lăscău D- Ion. strada 
Lunca nr. 76. Petroșani. 
Recompensă. (785)
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