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Vizita de stat a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in Grecia
XX.

Continuarea convorbirilor 
oficiale

ANUL XXXVIII, NR. 9 225 VINERI, 7 MAI 1982 50 BANI Joi, în cursul dimineții, 
au continuat convorbirile 
oficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Elene, Constan
tin ■ Karamanlis.

La convorbiri a partici
pat tovarășa Elena 
Ceaușescu, prim-viceprim 
ministru al guvernului, 
precum și Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe 
al României, și Ioannis

Haralambopoulos, ministrul 
afacerilor externe al Gre
ciei. _ ’

în cadrul convorbirilor 
s-a procedat Ia un larg 
schimb de vederi asupra 
unor probleme de interes 
comun, precum și asupra 
unor probleme importante parea și dorința de* a co-

rile au evidențiat din nou 
preocuparea comună a 
celor două țări pentru dez
voltarea și diversificarea 
relațiilor de colaborare în 
interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și destinde
rii internaționale, preocu-

de actualitate ale situației 
internaționale.

Desfășurate într-o at
mosferă de cordialitate și

opera mai activ pe plan 
internațional în 
statornicirii unuj climat de

vederea

prietenie, de înțelegere și Pace Și înțelegere în Bal- 
respect reciproc convorbi câni, în Europa și în lume.

promisiuni au trecut 
trei saptămîni.

vor fi respectate ?

Vizita în insula Egina

a-Atenția deosebită 
cordată sporirii produc
ției de cărbune cocsifi- 
cabii de către colectivul 
minei Uricani, se eoncre- 

ale 
de 
O 
la 

___ ____  r--__ a- 
mi.ntite, au avut sectoare
le I și II, care au ac
ționat continuu asupra 
creșterii productivității 
muncii în abataje. In ca
drul sectorului II s-au 
obținut în primele 3 luni 
din acest an cît a func- 

mare, 
i în 

cu

tizează, în cele 4 luni 
anului, intr-un pluS 
17 278 tone extrase, 
contribuție de seamă 
realizarea producției

ționat complexul i 
productivități medii 
cărbune mai mari

- 856 kg/post, decît pre
vederile de plan. Brigada 
condusă de llie Amoră- 
riței, lucrînd cu com
plexul mare, utilizînd 
mai bine timpul de lu
cru, a obținut produc
tivități de vîrf de peste

25 tone/post cu realizări 
medii de 19 tone cărbu
ne pe post. Deci, la mi
na Uricani există o bu
nă experiență a fruntași
lor în obținerea sporuri
lor de productivitate. Cu 
totul diferită a fost 
preocuparea colectivului 
sectorului III pentru 
creșterea productivității 
muncii. Deși organul co
lectiv de conducere a 
hotărît și realizat 'crește
rea lunară a efectivu
lui mediu scriptic de la 
320 în luna ianuarie la 
330 în luna februarie 
și 330 în luna martie, 
nu au fost obținute- p.ro- 
ductivitățile planificate 
la nivelul sectorului.

Care sînt .cauzele a- 
cestor necorelări ? Ing.

măsură ce am primit e- 
fectivele, acestea au fost 
dirijate spre abataje 
pentru a spori produc
tivitatea muncii

. cărbune cît și pe sector, 
dar, odată cu

a
și 
Și

atît în
intrările 
început 

numărul 
concedii 

ar 
ne- 

productivită- 
sec- 

la 
mai adaugă și 

întîmpinate 
i condu- 
Sza'.mari. 

falii apă- 
se 

ne-

de efective 
să crească 
de absențe 
medicale. Aceasta 
fi o primă cauză a 
realizării 
ții planificate pe 
tor în trimestrul I 
care se 
greutățile 
de către brigada 
să de Arpad 
Datorită unei 
rute în strat și care 
amplifica, am fost 
voiți să realizăm cu bri- 

____ .... gada amintită o nouă ga- 
loan Dănilă, șeful sec- lerie. Incepind cu deca- 
torului III, ne rela
ta după prima deca
dă a lunii aprilie : „Este 
foarte adevărat .. că,

Joi, în cea de-a treia zi 
a vizitei oficiale în Grecia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa. 
Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Constantin 
Karamanlis s-au îndreptat 
din portul Vouliagmeni, la 
bordul iahtului prezidențial 
Argo, spre insula Egina.

...în Agia Marina, prin
cipala localitate din insula 
Egina, președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintelui 
Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis, li s-a făcut 
o călduroasă și prieteneas
că primire.

La sosirea în port, popu
lația acestei localități face 
o caldă primire președinte
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Constantin Kara
manlis, tovarășei Elena 
Ceaușescu. Primarul aces
tei localități adresează un 
emoționant cuvînt de bun 
venit, dînd astfel expresie 
sentimentelor cu care au 
ținut să fie prezente la a- 
cest moment deosebit din 
viața insulei personalită
țile vieții publice locale, 
numeroși cetățeni.

în aplauzele celor pre- 
zenți coloana de mașini se 
îndreaptă spre fortul Agiei 
Marina.' Au loc din nou

momente emoționante cînd 
înalților oaspeți români .li 
-se adresează din inimă cu
vinte de bun venit, de a- 
leasă prețuire.

Sînt sentimente pe care 
le trăiesc deopotrivă locu
itorii țării prietene -căreia 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
le sînt oaspeți de onoare, 

■ ca și oameni ai muncii ro
mâni care lucrează în Gre
cia în cadrul .înțelegerilor

(Continuare in pag. a 4-a)

Succese
ale feroviarilor

De la
Svichiu, 

.lufe/-"

tovarășul Viorel 
secretarul comite- 

__partid din cadrul 
complexului C.F.R. Petro
șani, aflăm că pe primele 

’ 4 luni ale anului colecti
vul Regulatorului de circu
lație și mișcare a .obțin Cit 
rezultate foarte bune. în 
principal, a asigurat trans
portarea a 20 000 tone mar
fă peste plan, realizîndu-se 
o reducere a rulajului va
goanelor de marfă «cu 0,70 
zile, creșterea v. tonajului. 
brut/tren marfă de la 1 500 

. la i 538. tone/tren de mar
fă, îmbunătățirea vitezei 
comerciale a trenurilor de 
marfă de la 22,00 la 22,80.

S-a acționat, de aseme
nea, pentru operativitate 
.spoț-itu privind descărcarea 

t vagoanelor de marfă, des- 
cărcindu-se în plus față de 
plan 1 500 ' vagoane. Toto
dată s-a redus staționarea 
vagoanelor la descărcare 
cu 0,8 la sută.

Unii) din cei mai ti
neri șefi de brigadă de 
la I. M. Lonea, mine
rul Ludovic Antal și 
ortacii săi din cadrul 
sectorului II, au realizat 
o depășire lunară medie 
a productivității muncii 
de peste 101)0 kg/post.(Continuate in pag. a 2-a)

ATeodor ARVINTE

OUn vechi dicton, cu 
mare frecvență și azi în 
limbajul comun, spune: 
de gustibus non dispu- 

tandum, adică : gusturile 
nu se discută. Așa să 
fie? Cînd este vorba 
despre d personalitate 
culturală, artistică, de o- 
pera acesteia, consacrată 
definitiv printre valorile 
naționale universale, 
considerăm că apelarea 
la acest dicton este ino
portună, „Gustul" intră 
în discuție Cînd comen- 
iămun film, o vestimen-

• EFICIENȚA SPORITA ÎN ACTIVITATEA DE 
PREPARARE. Printr-o amplă mobilizare a potenția
lului intern, preparatorii din Pețrila au realizat peste 
plan ‘de la începutul anului și pînă în prezent 42 000 
tone de cărbune la sortimentul spălat norrnal.*Cheltu- 
ielile de producție au fost reduse în perioada primu
lui trimestru cu 45 lei pentru fiecare 1000 Iei pro
ducție marfă. (Emilian DOBOȘ).

Actualitatea
tație, mobilarea unui a- 
partament, arhitectura u- 
nei clădiri, un spectacol, 
o expoziție de pictură, o 
vitrină, o colecție de bi
belouri etc. Și e firesc, 
gusturile diferind 
funcție de nivelul 
cultură, de educație, 
simțul estetic, de tempe
ramentul fiecăruia.

Aceasta nu înseamnă că 
trebuie să adoptăm o 
poziție de permanentă 
respingere, dar nici să 
aplaudăm orice produc
ție cinematografică prin 
superlative (mai ales cele

în 
de 
de

unui
care storc lacrimi), ■ ta
blourile de prost gust re- 
prezentînd peisaje „exo
tice" și care se vînd in 
piețele'de zarzavat, auto
turismele transformate, 
prin zorzoanele din afara 
și din interiorul lor, în 
adevărate paparude,

Oricum, e indicat să 
cumpănim mai mult îna
inte de a lansa o opinie, 
să fim mai prudeifți, să 
evităm folosirea tonului 
categoric, fără drept de 
replică, la adăpostul dic
tonului in discuție. 
MUNTEANU).

DE LA INSPECTORATUL 

GENERAL AL .MILIȚIEI

Inspectoratul general 
al miliției face cunoscut 
deținătorilor de autotu
risme proprietate perso
nală că în zilele de du
minică ale lunii mai 
1982, autoturismele vor 
avea voie să circule,. în 
funcție de numerele de 
înmatriculare — par 
sau impbr — după cum 
urmează: 9 și 23 mai 
1982, cele nu număr de 
înmatriculare fără soț ; 
16 și 30 mai 1982, cele- A .cu număr de înmatri
culare cu soț

l/n colectiv action ea za i
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V 
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„Pentru a obține rezul- I 
tate bune a trebuit să in- ) 
tensificăm munca politi-î 
că, munca de la om la î 
om astfel incit fiecare 1 
membru al colectivului | 
nostru să știe unde și ce < 
are de făcut, să fie conș-j

ca un singur om
„Colectivul sectorului 

este bine închegat, omo
gen, realist în privința 
angajamentelor ce și le 
asumă, receptiv la che
mările întreprinderii și 
ale economiei naționale 
de a da țării cit mai mult

adjuncți ai șefului de 
sector, precum și de maiș
trii Nicolae Olteanu, llie 
Cîrlovean, Vasile Moldo
van, Marin Sgură și Vic
tor Munteanu. Ca să 
„curgă" Cărbunele in 
continuu din abataje că- 

cărbune. Băieții mei — tre lumina zilei a fost ne
cum îi place ing. Gheor
ghe Kotormani, șefui sec
torului să-i numească pe 
cei peste 300 de compo- 
nenți ai- sectorului —- sînt 
oameni de treabă, răs
pund prezent oricînd și 
oriunde este nevoie de 
ei". In aceste puține cu
vinte, și-a caracterizat șe
ful sectorului oamenii din 
subordine, minerii cu ca- , ...
re a ocupat anul trecut precupețește nici un efort

voie de aportul electri
cienilor din echipa lui 
Alexandru Cherti sau Ma
rian Stanciu, de lăcătu
șii din echipa lui Iosif 
Puși și de mecanicii: con-\ 
duși cu multă pricepere 
și dăruire de maistrul 
mecanic Gheorghe Fra- 
toșticeanu, un meseriaș de 
o înaltă probitate profe- 

’ sională, un om care nu
\ locul II pe Valea Jiului pentru remedierea rapidă 

în întrecerea socialistă în- c o-r, 
tre sectoare, și locul II fel ideii fiecare 
pe mină în primul trimes-
în întrecerea socialistă in- ți defectelor apărute ast- 

; schimb 
........ să poată să-și realizeze și

tru-.al acestui an <ru peste chiar să-și depășească 
6 000 tone de cărbune ex- preliminarul stabilit, 
trase suplimentar. Cine 
sînt de fapt „băieții" șe
fului de sector ? Vasile 
Rusu, Ion Rotaru, Victor 

ț Ilutnaru, Nicolae Rusu, 
t Constantin Pris&caru, Du- 
I mitru Boca. Toți sînt șefi 
ț. de brigadă la sectorul V c .•
' de la l,M. .Lupeni. Unul tient că de munca lui de-\ 

mai bun decît altul. Toți pind în bună măsură re-1 
cu planul depășit pe pri- zultatele sectorului și J 
mul trimestru aT anului și chiar ale minei. Căutăm \ 
pe luna aprilie, cînd au pe cît este pfisibil să în- 4

---- , atunci cînd » 
este nevoie de ei răspund ț 
întotdeauna prezent.

Gheorghe BOȚEA | 
_____________________l 

'Continuare in pag. a ț

depășit producția fizică țelegem oamenii cu care 
de cărbune planificată lucrăm, iar < 
cu peste 1 600 de tone. 
Ei. au fost coordonați, în
drumați și ajutați cu com
petență de maistrul Du
mitru Marin (secretarul 
comitetului de partid) și

iJI
maistrul Gheorghe Ular,

pagina a 3-a
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Astăzi despre

Liceul de materna tică-fizică din Petroșani
O instituție >de învăță

mînt cu vechi tradiții în 
Valea Jiului (înființată în 
1894) este Liceul de ma- 
tematică-fizică din Petro
șani, cu actualul profil 
din 1977, organizat de 
Institutul Central pentru 
Conducere și Informatică 
București. Pentru a in
forma absolvenții clasei 
a VIII-a care optează 
pentru acest liceu am a- 
vut o convorbire cu prof. 
Simion Părăian, directo
rul Liceului de matemă- 
tică-fizică.

— Care este, 
‘ planul de ‘ 
școlarizare al 
liceului în a-; 
nul viitor de- 
învățămînt ?

—- Patronat de Centrul 
teritorial de calcul elec- ’ 
tronic din Sibiu, liceul 
nostru pregătește 
în profilul _
informatică în anul șco- 

, iar 1982—1983 vor fi 144 
locuri în treapta I (clasa 
a IX-a) și 72 locuri în 
treapta a H-a (clasa a
XI- a). Trebuie să mai 
spun că la sfîrșitul trep
tei I absolvenților li se 
acordă certificate de ope
rator perforare și opera
tor de mașini de factu
rat contabilizare, iar celor 
care absolvă
XII- a li se eliberează 
certificate de 
în meseria

Elevii clasei a IX-a B de 
la Liceul industrial Petro
șani își desfășoară practi
ca Ia noul complex spor
tiv din orașul nostru. In 
primele zile ei au vopsit 
200 de table cutate, au în
cărcat cîteva mașini cu 
cărămizi, au strîns bolo
vani și alte lucrări.
munmmnmtmmumtm 

în sprijinul 
constructorilor

De la promisiuni au 
trecut trei săptămîni

prevederile planului de 
cărbune ; .minus 6 ml la 
lucrările de pregătiri; 
75 kg cărbune pe 
mai puțin la 
vitatea muncii pe

tica, este determinată și cea județeană 71 dintre 
care 20 au obținut pre
mii și mențiuni, 5 elevi 
au fost la faza republi
cană și doi dintre ei — 
Udrea Alin, din clasa a 
XII-a și Pătrășcoiu Oc
tavian, din clasa a Xl-a 
— au venit cu mențiuni 
la fizică și chimie. Rezul
tate meritorii au fost ob
ținute și la concursul pe 
meserii: în anul trecut 9 
elevi au participat la faza 

de pe minister, obținîndu-se 
2 mențiuni. Activitatea e- 
levilor s-a remarcat și 

în cadrul se
siunii de re
ferate și co
municări din 
anul școlar 
trecut ca și în 

viața culturală și artistică 
desfășurată în cadrul 
Festivalului național 
„Cîntarea României". De 
fapt, în liceul nostru este 
o adevărată tradiție în 
integrarea tuturor .forme
lor și mijloacelor de în* 

' vățămînt în pregătirea 
multilaterală și temeinică 
a elevilor. Iată de ce în 
fiecare an ei și reușesc 
în număr mare în învăță- 
mîntul superior: din cel 
70 absolvenți din anul 
trecut, 49 sînt acum stu- 
denți.

— Ce posibilități de 
încadrare în producție 
au absolvenții liceului?
— Ei sînt repartizați 

la centrele teritoriale de 
calcul electronic și la ofi
ciile de calcul electronic 
de pe lîngă unitățile e- 
conomice din județele 
Hunedoara, Alba, Caraș- 
Severin, Constanța, Dolj, 
Gorj, Olt, Teleorman, 
Tulcea și Vîlcea,

de dotarea liceului cu 
mașini și aparate de 
specialitate. Ce ne pu
teți spune despre baza 
didactico-materială a 
liceului?
— în liceu se află a- 

telier'e, laboratoare și ca
binete care sînt deosebit 
de utile in însușirea cu
noștințelor . teoretice și 
practice. în cele 3 ateli
ere de mică și medie me
canizare în tehnica 

'calcul se află 26 perfo
ratoare și verificatoare

Orientarea școlară și

(Urmate din pajj. 1)

elevii
materna tică-

clasa a
• calificare 
de operator 

programator. Și unii, și 
alții, după un stagiu in 
producție de 6 luni,' efec
tuează cu • toarte bune 
rezultate aceste activități 
de înaltă calificare. ,

— Desfășurarea unui 
proces de învățămînt 
de calitate în acest do
meniu de vîrf, informa-

de cartele, 10 calculatoa
re de facturat-contabilizat 
și 10 calculatoare electro
nice. de birou. Măi avem 
și un alt atelier, dotat cu 
un minicalculator de 
tipul MC-18 și cu un ter
minal de transmisie de 
tip TELEROM. Unele 
programe elaborate de e- 
levi sînt rulate pe calcu
latoarele Centrului de 
calcul electronic al Com
binatului minier Valea 
Jiului. In afara acestor 
dotări de .specialitate li
ceul mai dispune de la
boratoare de fizică, chi
mie, biologie și 5 cabine
te (limba și literatura 
română, istorie — științe 
sociale, limbi moderne, 
geografie, informatică).

— Care sînt cele mal 
semnificative rezultate 
obținute de elevi în a- 
cest an de învățămînt ? 
— Pe prim plan este 

participarea la tradiționa
lul concurs pe obiecte de 
învățămînt: la etapa pe 
liceu au fost 286 elevi, la

'uuiuuniuuiuiiiimiiinm
Activitatea de practică a 

elevilor este supraveghea
tă și îndrumată de către, 
maistrul constructor Petre 
Iorga. Elevii loan Șchiopu, - 
Ana Kerekeș, Aurora Cau- 
car, îuliana Ion, Dorel 
Bembea, Marcela Bălan, 
Iren Kovacs, Adrian Baza- 
van, Ion Leancă, Gheorghe 

' Abușan, Victor lordache. 
Aurica David, Gaby Năsui, 
Dana Avrămescu, Adriana 
Dik, Adriana Șchiopu, Cla
udia Iordache, sînt doar 
cîțiva dintre cei ce se evi
dențiază în munca desfă
șurată pe acest șantier.

Melania MUNTEAN, 
elevă la Liceul industrial 

Petroșani

da I din luna aprilie .a- 
vem un abataj frontal 
de 35 metri echipat ■ cu 
susținere individuală și 
flux de transport adec- tor. Se resimte o 
vat care va spori 
ductivitatea muncii 
nivelul sectorului. Am 
îmbunătățit și

post 
producti-

sec- 
învi- 
pro-'pro- orare a activității 

la ductive privită prin pris^ 
_____  ________ __.i ma celor 3 tone realiza-; 

și fluxul te peste prevederi. Dar, 
de transport al aprovizi- faptul că sectorul III lu- 

__________   i- crează cu 20 de oameni
Tra- peste efectivul planificat 

ian Pop și Mihai Farcas și nu se realizează nici 
care înainte aveau pro- efectivele

* bleme. Pentru colectivul (minus 4 posturi) 
sectorului III luna a- 
prilie va fi o lună a 
realizării sarcinilor de 
plan, iar începînd cu lu
na mai vom trece la re
cuperarea celor 2809 to
ne de cărbune nerealiza
te în trimestrul I“.

Cum s-au ținut de cu- 
vînt conducerea* și cei
lalți factori de răspun
dere ai sectorului III de 
a spori productivitatea 
muncii în abataje ? Re
venim cu ancheta noas
tră la sectorul III în 6 
mai. Situația indicatori
lor de plan pentru luna 
aprilie ? Plus 3 tone la

onării materiale la bri
găzile conduse de

în cărbune 
de

monstrează o menține
re a vechii stări discipli
nare asupra căreia nu 
s-a acționat cu destulă 
răspundere de către toți 
factorii educaționali. 
Chiar secretarul organi
zației U.T.C. dip sector. 
Ștefan Matyas dă-Aonul 
absențelor nemotivate. 
Atunci de prisos să vor
bim despre eficiența 
muncii desfășurate de 
organizația U.T.C. pen
tru întărirea disciplinei 
de producție în rînduri- 

la le tineretului.

O datorie civică a cetățenilor
din circumscripția electorală județeană

nr. 66 Petroșani

La 9 mai,
6.

Echipa condusă 
Ștefan Fancsali de Ia 
I.R.I.U.M.P., definitivea
ză un dispozitiv de mon
tat în coloană ventila
toare de mină.

Să terminăm ca

După cum este cunos- 4, 9A din strada Viito- 
cut, la data de 9 mai a.e., 
în circumscripțiile elec
torale județene nr. 66 
Aeroport 
70 Petrila 
cânte — 
parțiale 
Pentru 
electorală 
66 Petroșani și-a depus 
candidatura în 
din partea 
Democrației și 
Socialiste, tovarășul Ra
du Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean

I Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular județean.

Pregătirile pentru ale
geri au fost încheiate. 
Spre cunoștința alegăto
rilor din circumscripția 
electorală județeană nr. 
66 Aeroport — Petroșani 
publicăm azi arondarea 
blocurilor și străzilor 
in care locuiesc, la cele 
2 secții de votare cons
tituite în cartier. Pentru 
desfășurarea în condiții 
bune a alegerilor s-a 
constituit o secție de vo
tare (nr. 4) la Școala 
generală nr. 5 Aeroport, 
secție unde vor vota ce- pentru noile împliniri ce 
tățeni cu drept de vot ce 
domiciliază în strada 
Unirii — blocurile nr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13,-14, 15, 16, 
17, 18, 20, 22, 24 și 26. 
Tot la această secție (nr. 
4) votează alegătorii ce 
locuiesc în blocurile 1, 2,

rului, precum și de la 
case mici nr. 3-31 și 6-34.

Cea de-a doua secțiejudețene nr.
— Petroșani și de votare (nr. 5). se află 
— rămase va- la Școala generală . nr. 
au loc alegeri 
de deputați.
circumscripția 

județeană nr.

alegeri, 
Frontului 

Unității

£

i>
t

c

>

c

6, unde vor vota alegă
torii domiciliați în strada 
Independentei — blocu
rile nr. 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 35, 39, 41, 43, pre
cum și locatarii cămine
lor de nefamiliști ale 
Grupului T.C.H., I.C.M M. 
și Pază M.l.

Secțiile de votare se 
vor deschide în ziua a- 
iegerilor, duminică 9 
mai 1982, la ora 6 dimi
neața, permițînd astfel 
tuturor alegătorilor din 
circumscripția electora
lă să-și exercite dreptul 
de vot, să-și exprime 
opțiunea în alegerea de
putatului județean.

Cetățeni cu drept de 
vot din circumscripția 
electorală județean?, nr. 
66 Aeroport — Petroșani! 
PARTICIPAȚI CU TO
ȚII LA VOT, îndeplinin- 
du-vă astfel o datorie , 
civică de mare răspun-' 
dere. Dînd votul Can
didatului F.D.U.S., votați

e
S
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t

t

ț 
| 
i
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vor avea loc în dezvol
tarea economico-socială 
și creșterea urbanistică 
a municipiului nostru, 
pentru ridicarea conti
nuă a bunăstării mate
riale și spirituale ă ce
lor ce muncesc din Va
lea Jiului.

ca un singur om
(Urmare din pag. IJ

„semințăriile !
de pîinea în asemenea 
condiții, ce ați zice ?

Am făcut nenumărate 
apeluri pentru înlăturarea 
acestei practici dar... Și, 
ce-i mai rău, se găsesc 
destui amatori de ase
menea semințe care nu 
vor să vadă ce duc la 
propria gură. Este oare 
imposibil să se termine 
odată cu „semințăriile" a- 
cestea ? Cineva trebuie să 
ia odată o atitudine fermă, *ț 
drastică <' 
sens si credem* 
publică are un 
în eradicarea 
antigospodăresc. 
buie decît să refuzăm toți 
acest mod de poluare în 
cel mai stl-ict înțeles al 
cuvîntului pentru a le 
determina pe pretinsele 
vînzătoare să-și arunce 
singure marfa.

In contrast flagrant cu 
miile de cetățeni care se 
îngrijesc ca fața orașelor 
noastre să fie cît mai 
frumoasă, spații verzi 
din Valea Jiului, îngrijite 
cu sfințenie de oameni 
gospodari sînt, în cîteva 
zile, călcate în picioare. 
Și parcă pentru ca peisa
jul să fie „completat", pe 
la colțuri se vînd... flo
ricele și semințe de... floa
rea soarelui. '

„Ia sămînța, ia de floa
re, de dovleac, ia „bom
boane agricole", auzim 
la ușile tuturor cinema
tografelor, în stații de au
tobuz, pe lîngă complexul 
,Hermes", la- gardul ve- 

parc, în 
Femei cu
ne oferă

t| chiulul 
Victoriei.
măsliniu 
mîinile lor de o curățenie 
îndoielnică, semințe pră
jite în condiții lipsite de 
cele mai elementare nor
me de igienă. Dacă la
„Alimentara" ni s-ar vin-

t
t ■

£

S
i
j
c 
s
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Piața 
tenul

din

chiar în acest 
că opinia 
.mare rol 
flagelului 

Nu tre-

Bujor MIRCESCU
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calitatea cărbunelui și de | <■
aceea conducerea țf l ,

t&in- J

rile de lucru să rămînă > 
pe vatra abatajului, nu 4 
să fie plimbat pe flu-1 
xul de transport, pînă la ’ 
suprafață. De altfel devi- 4 
za noastră nu este nu- i 
mai tone multe ci și del 
calitate superioară" aces- ! . 
tea sînt cuvintele pe care 4 
ni le-a spus secretarul [ 
comitetului de partid pe' 
sector, maistrul Dumitru 4 
Marin. î

Cele relatate sînt rodul / 
unei susținute activități ) 
depuse de întregul colec- 
tiv al sectorului V de la 1 
I.M. Lupeni pentru creș-1 
terea producției de car- 1

Ne-om confruntat și eu rului a purtat discuțti- in- 
greuiăți dar tot cu aju- dividuale cu toți șefii, de 
torul oamenilor le-am de- brigadă pentru ca steri- 
pășit. Printre noi, este Iul provenit din frontu- 
adevărat, mai sînt unii 
care se abat de la disci
plina muncii, dar aceștia 
sînt supuși imediat unei 
judecăți a colectivului, 
care hotărăște soarta lor. 
Colectivul, dacă a fost o 
dată înțelegător, iar or
tacul respectiv nu a în
țeles, nu i se mai acordă 
clemență. Aceste judecăți 
ale colectivului au dat re
zultate bune. Numărul 
nemotivatelor a scăzut pe 
sector cu 10 la sută, dar 
în această privință e loc 
de mai bine.

Insă ceea ce ne preo
cupă pe noi cel mai mult . , _  __ .
este îmbunătățirea caii- bune, dovedind o dată în \ 
tații cărbunelui. Stratul pluș că acolo unde se 1 
3 din blocul V pe care lucrează cu simț al răs- > 
îl exploatăm prezintă punderii, cu pasiune și | 
mari intercalații de steril, dăruire rezultatele nu în- l 
ceea ce înrăutățește mult tîrzie să apară. )
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■ FELICITĂRI unității 
de pionieri de la Școala 

I. generală nr. 6 Petrila, pen
tru rezultatele deosebite 
obținute la învățătură și la 
acțiunile patriotice și cul
tural-educative. Să exem
plificăm : procentul 
promovabilitate în trimes- 

| trul II — 100 la sută ; an- 
■ gajamentul de muncă pa- I triotică — realizat în pro- I porție de 70 la sută ; con- I cursuri pe obiecte, acțiuni

cultural-sportive, concreti
zate în obținerea de lo- _  ___  __  ___  „
curi fruntașe la nivel de Școlii de surori de Cruce 
municipiu și județ. (înv. Roșie din orașul Vulcan va 
Mariana Florea). j_ *
_BtÎN ^CINSTEA ZILEI rori’lo/de *Cruce Roșie din 

județul nostru care are loc 
la Hațeg.

■ CONCURS. în cadrul 
Atelierului mecanic de la 
mina Vulcan, < _ ' '/
U.T.C. a inițiat un concurs 
pentru cel mai bun strun
gar și lăcătuș al atelieru
lui. Aflat în faza de masă 
a probelor practice, con
cursul a atras participarea 
a 50 de tineri,

MONDIALE A CRUCII 
ROȘII, 8 Mai, comitetele și 
comisiile de Cruce Roșie 
din Valea Jiului au pro
gramat o paletă bogată ' 

de manifestări, între care : 
concurs între posturile 
prlm-ajutor, vizite ale 
chipelor de igienizare 
căminele de nefamiliști și 
la locuri și localuri intens 
frecventate de populație.

de 
un 
de 
e- 
la

Mîine, sîmbătă, o echipă 
de eleve din anul II al

participa ia concursul su-

■ PROGRAM ARTlS-j 
TIC. Astăzi, un numeros I 
grup de elevi de la Școala , 
generală nr. 2 Petrila, în
soțit de învățătorul Sabin 
Dura, prezintă în sala de 
apel a minei Lonea un 
program artistic format 
din dansuri populare, poe- 

organizația zii și cîntece. Programul 
va fi vizionat de minerii 
care intră în subteran în 
schimbul II.

Rubrică realizată de
T. ȚATARCA
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Trebuie eradicată concepția j

eu nu!“ ț

Pentru o înfățișare 
cît mai atrăgătoare a urbei

S-a încheiat prima e- 
tapă a întrecerii gospo
darilor. ~ 
ținute — 
aspectele 
formează 
cartierului, orașului în ca
re trăim —- sînt pe mă
sura dorinței și pricepe
rii de a ne gospodări, de 
a ne înfrumuseța cadrul 
de viață, a inițiativei și 
participării colectivelor 
de oameni ai muncii și 
a cetățenilor din cartiere 
la înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin. Această mă- 
surăt, jț- trebuie să recu
noaștem —, este departe 
de a ne putea mulțumi.

Șantier nu i 
dezordine! Am 
zilele trecute, 
traseu parcurs cu 
și ceva în urmă, 
s-a schimbat. Au 
rut grămezile de confecții 
metalice și fierul vechi 
de la marginea cartierului 
Carpați, de la poligonul 
de prefabricate ale S.U.T. 
Livezeni, 
tului 
tire 
taliee 
toane 
tît la blocurile de pe A- 
leea Trandafirilor, cît și 
la cele din strada Vasile 
Roaită și Aleea Poporului 
s-au intensificat amenajă
rile gospodărești-edilitare, 
mai multe echipe de cons
tructori continuînd tur
narea betoanelor pe dru
murile de acces și aleile 
pietonald. întreaga

: dip cartierul "Carpați pînă 
către hale, a rămas însă 
sub amprenta unor răvă
șeli și dezordini de 
proporții. Pe aceeași 
tură a cartierului 
păți, pe care se mai 
resturi de fier 1 
și-au făcut apariția, 
turi de magazia 
nedemolată, alte 
magazii metalice

grămezi de

Rezultatele ob- 
reflectate 

concrete 
ținuta străzii,

de 
ce

din cartier. Oare aceste 
crengi nu puteau fi ar
se ? O imagine de care 
nu avem deloc nevoie, ex
tinsă prin amplasarea re
centă a celor două ma
gazii, o întrețin în același 
sector al orașului bară
cile Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H., po
ligonul de prefabricate și 
șantierul care-1 continuă 

la așa-zisa parcare, 
fapt amplasamentul 
viitoare obiective, 
și nu de o zi-două, 
de degradare și po- 
a străzii V. Rciaită.

ținuta 
am mai 
respectiv

orașului, 
amintit, 
ar tre- 

da-

pffiă 
de 
unor 

. toate,
surse 
luare

înseamnă _
. revenit, 

pe un 
o lună 

Ceva.. .
dispă-

iar spațiul fos- 
atelier de pregă)- 

a scheletelor' me- 
pentru diferite be- 
a fost nivelat. A-

Am mai spus că toate a- 
cesțe aspecte se datoresc 
unei anumite atitudini 
din partea constructori
lor și ni s-a adus drept 
replică faptul că șantie
rul nu poate fi parc. Dar 
nici ceva sinonim cu ră
vășeala, dezordinea, hao
sul și risipa.

Nu ați pierdut un ca-, 
zan de preparat asfalt ? 
Nici un buldozer ? 
acoperișul cerului, 
în văzul tuturor și
bătaia intemperiilor de 
tot felul,din vara anului 
trecut (poate și mai de
mult), un cazan de pre- -----. pe 

cu 
(de al- 
a fost 
șă fie 

în spa- 
Aleea 

strada 
o fi a-

Sub 
adică 

în

zonă,

mari
i la-

Car- 
văd 

beton, 
ală- 

rămasă 
două 

ineste- 
pămînt 

aduse de pe diferite șan
tiere și crengi rezultate 
din fasonarea salcîmilor

parat asfalt,: montat 
un șasiu și prevăzut 
un motor electric 
te subansamble 
„ușurat"), continuă 
devorat de rugină 
țiul viran dintre 
Trandafirilor și 
V. Roaită. Al cui 
cest utilaj ? De ce este 
abandonat cu atîta nepă
sare ? Pentru că 
ul dispune acum 
ție modernă de 
asfalt (care nu 
nează) ? Poate ! Nu • este 
totuși corect. Cineva răs
punde de el și trebuie 
să-1 plătească ! Din res
pect pentru serviciile pe 
care le-a făcut cîndva și

E.G.C.L.- 
deo sta- 
preparat 
funcțio-

Răspundem cititorilor
• DUMITRU SBIERA, 

Aninoasa ; Desigur, nu mai 
aveți nevoie de nici o lă
murire din moment ce pro
blema personală cu care 
v-ați adresat redacției a 
fost rezolvată favorabil.
• IULIU MAKZ'AY. Pe

troșani; Conducerea ■ șan
tierului de instalații din 
cadrul Grupului, de șan
tiere Petroșani al T.C.H., 
unde am intervenit în ve
derea soluționării plîngerii 
dv, ne-a comunicat că de
fectele de construcție la 
care v-ați 
remediate, 
încrederea 
mite.

referit, au fost 
Acordăm toată 
precizărilor pri-

• MARCEL FII.ICHI, 
Vulcan; Ceasornicarul de 
la Cooperativa meșteșugă
rească „Straja" Lupeni, ca
re v-a distrus ceasul, tre
buie să-1 plătească ori să 
vă cumpere un ceas la fel. 
Atenționăm din nou con
ducerea cooperativei în 
acest sens cu speranța că 
nu va mai fi cazul să re
venim.
• IO AN VESA Petro

șani: Nu vrem să scutim 
secția de gospodărie comu
nală a E.G.C.L. Petroșani 
de reproșurile ce-i pot fi a- 
dresate pentru că nu res-, 
pectă graficul de ridicare

a reziduurilor din strada 
Aradului, dar, după cum 
rezultă dintr-o sesizare a- 
dresată recent redacției de 
un cetățean din partea res
pectivă a orașului, nici lo
cuitorii străzii nu se remar
că în privința aspectului 
gospodăresc al curților 
și al străzii. De pil
dă, ei nu și-au gă
sit timp să curețe șanțu
rile deși au trecut aproape 
două luni din această pri
măvară. Atît edilii cît și 
locuitorii străzii trebuie 
să-si onoreze obligațiile. 
Altfel...

De celelalte probleme la 
care vă referiți, îndeosebi 
de autogară, ne-am ocu
pat și, ca și dv, așteptăm 
rezultatul.
• NICOLAE GEAM A- 

NU și un grup de gospodi
ne din Petrila ; Aplicarea 
propunerii dv. ca o vînză- 
toare să asigure doar ser
virea cu lapte a celor a- 
bonați, nu-și are justifica
re deoarece acest produs 
se desface de dimineața și 
pînă la ora 17, perioadă în 
care lucrătoarea respectivă 
are realmente timp sufi
cient să vîndă și alte pro
duse.
• GRIGORE BĂRAN, 

Petroșani: Vă invităm să 
trecețrpe la redacție pen
tru unele lămuriri în le
gătură; eu: sesizarea dv.

față de 
de care 
cazanul 
bui dus la fier vechi, 
că nu cumva mai ' poate
fi folosit pentru preparat 
cantităti mai mici de as
falt.

Intr-un alt punct al o- 
rașului, /nai precis la 
cantonul C.F.R. nr. 79 de 
la bariera din strada 23 
August, se află, de astă ’ 
toamnă, un... buldozer. E 
ruginit, fără număr de 
inventar și cu geamurile 
de la cabină sparte. Can
toniera Floarea Filip știe

că l-a părăsit șantierul 
care dublează calea ferată 
și că a fost abandonat 
chiar pe un mic rond de 
flori, care nu pot crește 
sub șenilele buldozerului. 

A cerut să fie ridicat și 
pus la lucru, dar 'pose
sorii lui au rămas insen
sibili și indiferenți față 
de aspectul pe care uti
lajul părăsit îl întreține 
de-astă toamnă. Ceva mai 

Anton 
Țe- 
de

încolo, pe strada 
Pann, colț cu Vlad 
peș, un fost post 
transformare abandonat 
și în bună parte demo
lat, se ruinează în plină 
stradă. S.D.E.E. ar . tre
bui să intervină pentru 
a-i scurta chinurile.

Rampe de gunoi în 
oraș ? Așa le zice, 
se înfățișează .miilor 
cetățeni care trec zilnic 
pe puntea de peste Ma- 
leia spre piața agroali- 
mentară a orașului. După

cantitățile de reziduuri 
pe care le' găzduiesc își 
justifică cu prisosință 
numele. Pe o suprafață 
de cîteva sute de metri 
pătrați ce cuprinde am
bele maluri ale itfaleei și 
spațiile virane, situate de 
o parte și de alta a căii 
ferate, cetățeni din stră
zile Morii, Decebal, 
August, Anton Pann 
creat 4 (patru) asemenea 
rampe de reziduuri în 
plin centrul orașului. Al
te asemenea rampe 
la capătul străzii 
Vlaicu, pe digul 
în strada Saturn 
cartierul Aeroport 
alte puncte ale orașului 
toate rezultat al 

retrograde din 
unor cetățeni. Faptul 

în majoritatea cazuri- 
la care ne referim, nu 
manifestat nici mă

car intenția de a depune 
reziduurile respective 
containere, ele fiind 
runcate pur și simplu în 
drum ori pe unele spații 
virane, nu dă dreptul ce
tățenilor incorecți să in
voce nerespectarea grafi
cului de ridicare a con
tainerelor de către secția 
de gospodărire comunală 
a E.G.C.L. /

Aspectele relevate, mul
te depășind orice limită, 
produc în rîndurile mi
ilor de locuitori corecți ai 
orașului rușine și dezapro
bare. Le-am văzut și _ noi 
și am trăit .aceleași sen
timente. Ele persistă însă, 
proliferează nestingherit 
pentru că cei care trebuie 
nu le văd și nu aplică 
sancțiunile prevăzute de 

.lege.

nii 
tea 
că 
lor 
s-a

31 predomină frumosul. 
Aici locatarii au amena
jat niște grădini de legu
me demne de toată lau- 
_da. La munca patriotică 
pot fi văzuți adeseori Du-

23 
au

există
Aurel 
Jiului, 

din 
și în

atitudi- 
par-

în
a-

s

E

I 
t 
sȘ
:

i

Primăvara a sosit anul 
acesta destul de tîrziu. 
Cu toate acestea străzile, 
aleile și spațiile verzi cu 
ronduri de flori și grădini 
de legume din cartierul 8 
Martie din Petrila îneîn- mitru Olteanu de la acest 
tă ochiul oricărui trecă- bloc, Emili an J’irtea, loan 
tor. ;

Frumosul a fost reali
zat de hamicF gospodari, 
majoritatea mineri, care 
mînuiesc în timpul lor li
ber uneltele agricole cu 
aceeași pricepere cu care 
mînuiesc manetele com
binelor sau ale altor uti
laje. Ei dovedesc prin hăr
nicia lor că iubesc frumo
sul și că le place agricul
tura, nu numai .mineritul.

Chiar dacă luna aprilie 
a fost capricioasă, loca
tarii blocurilor 22, 21,. 23, 
37 și alții au dat dovadă 
de multă hărnicie. De e- 
xemplu responsabilul blo~ 
cului 22, Pompei Boer, ună cu alți. locatari au 
împreună cu locatarii Ni- 
colae Barbu, Mihai Vo- 
roschevici, Visalon Hațe- 
gan, Florica Costin, Elvi
ra Ariton au împrejmuit cui 34 nu s-au lăsat mai 
grădinile cu frumoase 
gărdulețe din sîrmă, au 
plantat gard viu pe o 
lungime de 50 m precum 
și 60 de . fire de tran
dafiri, au sădit flori, au 
zugrăvit cele 4 scări ale 
blocului. Și încă ceva : 
florile au fost aduse de 
către Pompei Boer toc
mai de la Turda și Te- 
chirghiol, Blocul 22 este

-unul dintre cele mai fru
moase și îngrijite din a- 
cest cartier. Și la blocul

Stoica, Nicolae Munteânu - 
și Dumitru Marieiuc de 
la blocul 23. Ei mun
cesc cu sîrg la semăna
tul cartofilor, plivitul ce
pei și usturoiului.

Intr-o acțiune febrilă 
se află și locatarii blocu
lui 26. Vasile Scăfariu, 
președintele asociației de 
locatari 4 C, împreună cu 
Tina Bercea, Ioana Nea- 
goe, Veronica Scăfariu și' 
Gheorghe Șologan au 
plantat 20 de puieți de 
brad și 100 de trandafiri. 
Și la blocul 37 se munceș
te cu multă tragere de i- 
nimă'. Geza Cipan împre-

z

I

construit un gard frumos 
din sîrmă, au plantat 20 
de trandafiri.

Nici locatarii din blo-
prejos. Carol Duc, Ălexe 
Mîțu, Toma Ciulei și cei
lalți nu plantat în jurul 
blocului, aducînd de pe 
deal, măcieși și afini.

In general, cartierul 8 
Martie din Fetrila și-a 
schimbat mult înfățișarea, 
dovadă că oamenii de aici 
sînt preocupați să dea o 
înfățișare cit mai' atrăgă
toare: urbei noastre.

plin
așa 
de

Vasile BELDIE 
Petrila

Unul dintre magazi
nele ce răspund solici
tărilor cetățenilor, uni 
taica nr. 18 CP.V.I.L.F 
din Vulcan.Toma ȚAȚARCA

NOTENOTENOTE

„Apa stmbetei
prisos să mai a~ 
că apa potabilă

zent ? Conducta cu prici
na se află sub un mor
man de zgură, rezultată 
de la centrala termică. O 
bună parte din zgură a 
fost transportată, dar con
ducta nu a fost descope
rită și reparată. Așa că... 
apa potabilă continuă să 
se ducă pe apa sîmbetei 
sub privirile și comen
tariile cetățenilor din car
tier.

E de 
mințim 
costă bani și că risipirea 
ei înseamnă pierderi. Și, 
totuși, în Lupeni persistă 
o asemenea risipă și nu 
de o săptămînă, două, ci 
din toamna anului trecut. 
Alexandru Nicula, secre
tarul organizației de 
partid din cartier, alți 
cetățeni de pe strada Pa- 
rîngului din Lupeni, au 
sesizat sectorul de apă — 
canal al I.G.C.L. și consi
liul popular că la centra
la termică A-8 . e spartă 
o conductă și apa pota
bilă curge cu nemiluita 
pe stradă, pe lingă blocu- teșugărești „Straja' 
rile A-5 și A-6. Așadar, 
situația e cunoscută de 
forurile competente care

• trebuie să dispună reme-

Program este, 
dar nu se respectă

Pe ușa atelierului „Fo- 
to-studio" din cartierul 
Braia al Cooperativei meș- 

i“ Lu
peni se poate citi: „Orar 
zilnic, 10—16, sîmbătă și 
duminică deschis pentru 

diereTdrte^toii?*Ce*sm programate". Se
^întreprins pînă în pre- poate citi, dar nu și intra

în atelier, așa cum spu
ne programul afișat. La 
ușa atelierului, în repeta
te rânduri, grupuri de 
cetățeni așteaptă coope
ratorii pentru a le solici
ta fotografiile comandate 
pentru buletinele de iden’ 
titate. Aceasta cu toate 
că și ridicarea fotografi
ilor este la fel programa
tă. De fapt, atelierul res
pectiv a niai fost criti
cat pentru aspectul neîn
grijit' al 
mă ce o

. luată în 
lui critic 
scoaterea 
fotografiilor, vitrina ră- 
mînînd în continuare pli
nă de praf, neîngrijită. 
Vă place, tovarăși de la 
„Straja" ?

vitrinei-recla- 
avea, Măsura 
urma semnalu- 
a constat în 
din vitrină a

A. MICA

1.
t • -8 .

Dînd curs îndemnurilor 
deputatei Viorica Takacs, 
cetățenii din sectorul I al 
cartierului muncitoresc al 
Petroșaniului, situat Ia vesti 
de calea ferată, au organi
zat — și în mare parte fi

nalizat — o amplă acțiune de 
înfrumusețare. Comuniști 
și membri ai O.D.U.S. au 
mobilizat locuitorii Ja cură
țirea șanțurilor, rigolelor, 
văruirea pomilor și gar
durilor. Un număr însem
nat de locuitori au ajutat 
lucrătorii secției de gos
podărie comunală la trans
portarea reziduurilor acu
mulate în perioada ier
nii. Totodată s-au lichidat 
grămezile- de resturi vege-

- tale, s-au strîns și transpor
tat gunoaiele din curți. Se 
depune o muncă susținută

• pentru cultivarea cu legu
me a grădinilor și a tutu
ror terenurilor virane. In 
fruntea acțiunii de curățe
nie s-au afla*' Irina Mezei 
pe strada Grivița Roșie, Iu- 
liu Pasternak pe strada Da
cia, Roman Băbuț pe stra
da Micul Klein, Alexandru 
Acs pe strada Radu Șapcă 
și Vasile Doboș pe strada 
Plopilor. Nu în acdlași mod 
au înțeles să acționeze lo
cuitorii străzilor Aradului 
și Tudor Vladimirescu, ale 
căror case și curți lasă de 
dorit sub aspectul curățe
niei și ordinei.

. loan GOGA, 
președintele O.D.U.S. nr, 1, 

colonie Petro- •
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in insula Egina
fUrmart din pag. I)

de colaborare dintre cele 
două țări. Astfel, într-o e- 
moționantă telegramă, co
lectivul de oameni ai mun
cii care lucrează în Grecia 
in domeniul cooperării pe
troliere româno-elene, ra
portează președintelui 
României realizările obți-.

nute în decursul celor șase 
ani de cooperare neîntre
ruptă exprimîndu-și con
vingerea că rezultatele ac
tivității sale se datoresc 
politicii internaționale pro
movate cu consecvență și 
clarviziune de România, de 
strălucitul ei conducător, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Dejun intim in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii 
Elene, Constantin Kara
manlis,, a oferit pe iahtul 
prezidențial Argo, un dejun 
intim în onoarea președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în cadrul dejunului a 
continuat schimbul de pă-

Întîlnirea 
Nicolae 

cu academicianul
Președintele • Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit ieri la reședință,

Terî cu privire la o seamă 
de probleme bilaterale și- 
internaționale și de inte
res comun.

Dejunul s-a desfășurat 
în aceeași ambianță de 
cordialitate și prietenie în 
căre se desfășoară întregul 
dialog româno-elen la ni
vel înalt

tovarășului 
Ceaușescu 
Constantin Tsatsos

în Palatul Maximos, pe 
academicianul Constantin 
Tsatsos, fost președinte al 
Republicii Elene, și. soția 
sa, loanna Tsatsos.

»»••••••••••••••••••••••••••••
Duminică, 9 mai

8,00 Teleșcoală.
8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11.45 -
13,00
13,05
16.45
17,15
17,55
18,10

Marți, 11 mai

copiilor.Lumea 
Telex. 
Album 
Itinerar 
Telesport. 
Ritmuri și melodii. 
Călătorii spre viitor. 
Concurs pionieresc. 
Telejurnal.
9 Mai — Ziua inde
pendenței, Ziua victo
riei asupra fascismu
lui. Documentar.

20,00 Te apăr și te cînt. pa
tria mea. Spectacol li
terar—-muzical 
coregrafic.

20.50 Film artistic. Deș
teptarea României. 
Producție a studiou
lui de film TV.

22,10 Telejurnal. Sport.
22.30 Anotimp eroic. Emi

siune muzical-coregra- 
fică.

Luni, 10 mai,
15,00 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu-
' _ •■■■ 1 lui.

Telejurnal, 
înalt mesaj de pace, - 
prietenie și colabora
re. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu in 
Grecia.
A patriei cinstire. 
Moment poetic.

21 15 Orizont tehnico-știin- 
țific. X .

21.46 Roman foileton. La 
Baracca. Ultimul epi- 
sod. ■

22,20 Telejurnal.
22.30 Albumul preferințe

lor muzicale. ,

duminical, 
cehoslovac.

11,00
11,05

Telex.
O profesiune pentru 
viitor.
Roman foileton. La
Baracca. Ultimul epi
sod.
Orizont tehnico-știin-
țific.
Orchestră de muzică
ușoară, 
închiderea programu
lui.

16,00 Telex.
16,0a Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17,20 Anunțuri și muzică.
iiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiitHiiiiiiiiiiimNiiiiiiiiiiiiiiiriiiiii/iiii

11,40

12,20
12,45
13,00

19,00
19,30

20,00
20,30

Centenarul nașterii diplomatului român 
Nicolae Titulescu

Evoluția conflictului argentiniano-britanic

LONDRA 6 (Agerpres). 
— In cadrul acțiunilor pri
lejuite de aniversarea cen
tenarului nâșterii lui Ni
colae Titulescu la Colegiul 
de tehnologie „Solihull" a 
fost organizată o conferin
ță, în cadrul căreia, prof.

David Thomson, prof. Dinu 
C. Giurescu și dr. Cristian 
Popișteanu, redactor-șef al 
revistei „Magazin Istoric", 
au evocat activitatea desfă
șurată de marele patriot și 
diplomat român.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

In Uniunea Sovietică, la 
Dnepropetrovsk, a început 
producția de anvelope u- 
riașe fără camere pentru 
autobasculante de mare 
tonaj. Diametrul unei ase
menea anvelope este de 
peste trei metri, iar greu
tatea de peste două tone. 
Roata îmbrăcată cu o ase
menea anvelopă poate su
porta o încărcătură de 32 
tone. Anvelopele de acest 
tip vor fi folosite Ta auto
basculantele de 120 tone.

■âf U
BELGRAD 5 (Agerpres).- 

In cadrul întreprinderii 
„Viskoza" din localitatea 
iugoslavă Loznica au fost 
finalizate lucrările la o 
nouă capacitate de produc
ție, care va livra beneficia
rilor din țară și de peste 
hotare aproximativ 3 000 
tone de folii de polipropi- 
lenă — informează agenția 
Taniug.

Construirea acestei noi 
capacități de producție se 
înscrie în eforturile de di-

minuare a importurilor — 
produsele realizate aici vor 
permite economisirea a cir
ca 5 milioane dolari pe an, 
sumă cheltuită pentru a- 
chiziționarea din străină
tate de folii de polipropi- 
lenă. - :

★
SOFIA 5 (Agerpres). Spe

cialiștii bulgari au realizat 
o instalație laser cu ajuto
rul căreia determină gra
dul de poluare biologică a 
apei. Raza laser pătrunde 
prin microorganismele din 
apă care devin fluorescen. 
te. După spectrul emisiei 
fluorescente, se poate emite 
buletinul privind gradul 
de poluare a apei. Infor
mațiile sînt recepționate 
de un detector fotosensibil. 
Ele sînt transformate de 
computer în cifre și se me
morizează. Spectrul radia
ției microorganismelor poa
te fi observat și pe un e- 
cran de televiziune. Pre
cizia determinărilor este, 
de un microgram la litru 
de apă — relatează agenția 
BTA.

NAȚIUNILE UNlS*E. 6 
(Agerpres). — Biroul de 
coordonare al mișcării ță
rilor nealiniate s-a întrunit 
miercuri, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite 
pentru a lua în discuție 
conflictul argentiniano-bri
tanic asupra Insulelor Mal- 
vine (Falkland), In comu
nicatul adoptat, Biroul de 
coordonare a făcut apel la 
părțile implicate în con
flict să găsească de urgen
ță o soluție justă, dura
bilă și pașnică, întemeiată 
pe toate prevederile Rezo
luției 502 a Consiliului de 
Securitate. -_■ ■ :y ■ \ u r.

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — Secretarul de ștat 
al SUA, Alexander Haig, 
a conferit, mjercuri, Ja 
Washington cu ministrul de 
externe al Spaniei, Jose 
Pedro Perez Llorca, asupra 
conflictului dintre Argenti
na și Marea Britanie în 
privința Insulelor Malvine 
(Falkland). Au fost anali
zate unele „idei utile și 
importante, care ar putea 
contribui la găsirea unei 
reglementări politice a 
crizei" — a declarat Haig 
ziariștilor.

Situația din San Salvador
SAN SALVADOR 6 (A* 

gerpres). — ..Detașamente 
ale Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare 
Naționala (FMLN) și-au 
intensificat acțiunile împo
triva trupelor regimului 
de la San Salvador — in
formează agențiile inter
naționale de presă.

Astfel, după ce trupele 
regimului au eșuat din

nou în ofensiva lansată 
împotriva insurgenților în 
departamentul Mbrazan — 
scrie agenția PrenswXati- 
na — detașamentele 
FMLN au lansat atacuri 
în localitățile San Martin 
și Bartolome Perulapia, 
provocînd Inamicului pier
deri importante în oameni 

echipament de luptă.

••••••••••••••••••••••••••a»
18,00 închiderea programu

lui. .
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea economi

că.
20.40 Forum politico-ideolo

gic.
• Națiunea și statul 
național în epoca con
temporană.

21,05 Telecinemateca. Ci
clul Dosarele ecranu
lui. Viața pentru 
Ruth. Premieră pe ța
ră. Producție a stu
diourilor engleze.

22,30 Telejurnal.
22.40 Seară de balet.

21,10 Flori de cîntec, flori 
de mai. Program fol- 

. cloric.
21.30 Viața culturală.
22,00 La frontierele cunoaș

terii. Serial științific.
22,20 Telejurnal.
22.30 Meridianele cîntecu- 

lui.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Comoara din 
lacul de argint ; Unirea: 
Non stop.

PETRILA ; Casă pen
tru Carolina.

LONEA : Echipajul, 
I-ll.

AN1NOASA : în cău
tarea chibriturilor.

VULCAN — Luceafă
rul: Iubirea are multe 
fețe. 1*11.

LUPENI — Cultural : 
Vulcanul. ; Muncitoresc: 
Căpitanul răzbunării.

URI CÂNI : Ziua de 
naștere â unui tînăr 
yarșovian.

15,00 Telex.
15,05 J’eleșcoaiă.
15.30 La volan.
15,45 Emisiune în limba 

germană.
17.40 Tragerea Loto.
17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea eco

nomică.
20.40 Film artistic : 

„Rîul care urcă 
muntele**.

22,20 Telejurnal.
22,35 Cîntecul și poezia 

care ne-au însoțit 
istoria.

PROGRAMUL Țy
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17,25 Spirit revoluționar, 
combativitate. Con
sultație în sprijinul 
învățămîntului poli
tico-ideologic. ' -

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea economi

că.
20,40 Civica.
21,00 A patriei cinstire. Mo

ment poetic.
21,10 Teatru TV. Așteptînd

Joi, 13 mai »

Vineri, 14 mai
la,00. Telex. 
15,05

în prag de Mircea E- 
nescu.

22,30 Telejurnal.
22,40 Divertisment nocturn. 

Program muzical.
Miercuri, 12 mai

16,00
16,05

16,40
17,00
17,40

Telex.
Admiterea în treapta 
a II-a de liceu (Con
sultații).
O viață pentru o idee: 
George Barițiu. 
Universul femeilor. 
Tragerea pronoex- 
pres.

17,50 1001 de seri. '" J-

întreprinderea de confecții 
Vulcan

încadrează de urgență :

— ȘEF BIROU aprovizionare-desfacere

— INSTALATORI — instalații termice și 
sanitare

încadrarea se face în conformitate cu pre
vederile Legii nr. 57/1974 și Legii 12/1971. 
Informații suplimentare la telefon 70220.

Admiterea în învăță- 
mintul superior teh
nic. (Consultații).
La volan. 
Emisiune in limba 
germană.
Tragerea loto. 
1001 de seri, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal. 
Actualitatea economi
că.
Film artistic. Rădă
cini. Premieră pe ța
ră. Producție a stu
diourilor mexicane. 
Dezbateri culturale. 
Poezia patriotică.

22,30 Telejurnal.
22,40 Coruri celebre din o- 

pere.

15,30
15,45
17,40
17,50
18,00

. 20,00
20,25
20,40

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.

• Prima din ciclul de 
emisiuni dedicate pen
sionarilor, acestor mi
nunați oameni ai 
muncii,

11.35 Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul 9.

12,25 Pentru curtea și gră
dina dumneavoastră.

12.35 Forum politico-ideolo
gic. Națiunea și statul 
național în epoca con
temporană.

13,00 închiderea programu
lui.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
J6.30 Șah.
16.45 Studioul tineretului. 
18,00 închiderea programu

lui. -
20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea economi- 

Că.
20.45 Lumea contemporană 

și confruntările de 
idei. Curente de idei 
în filozofie,

22,00

Sîmbătă, 15 mai
11,00 Telex.
11,05 Teleșcoală.
11.30 Centre muzicale ale 

țării. Reportaj,
12,05 Telecinemateca. Via

ța pentru Ruth.
13.30 La sfîrșit de săptămî- 

nă.
18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19.30 Semnături în cartea 

muncii. Reportaj.
18,45 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial. Lumini

Episodulși umbre. 
11.

21,30 Telejurnal.
21,45 Șlagăre în 

Emisiune - 
de muzică ușoară,

Sport, 
devenire, 
-concurs

Oficiul de gospodărire a apelor 
Hunedoara-Deva

cu sediul in Deva, strada Aurel Vlaicu nr. 25 
încadrează de urgență următorul personal:

— 1 electrician întreținere, categ. 4—6 la 
barajul Valea de Pești.

— 5 dulgheri pentru lucrările din Valea 
Jiului.

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
de Legea.12/1971 și 57/1974.

Mica publicitate
DECES

Familia îndoliată anunță cu adîncă durere înceta- 
rea din viață a scumpei lor mamă, soacră, bunică șt 
străbunică

BERCEANU ANA (88 ani)
Inmormîntarea, azi, 7 mai, ora 16, la cimitirul 

din Petrila.
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