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însoțesc au făcut o vizită 
în orașul Rădăuți.

în aceeași zi, oaspeții au 
revenit în Capitală.
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I. M. VULCAN

La obiective
din județul Suceava

Peste prevederi, 
15inJ0 tone

)

Situat constant în a- 
cest an în fruntea în
trecerii pe întreprinde
re, colectivul sectorului 
I al I. M. Vulcan — 
șef sector1 sing. Ioan 
Tureanu — s-a angajat 
să încheie primele cinci 
luni cu un plus de 
15 000 tone de cărbune. 
Depășind prevederile la 
zi de la începutul anu
lui cu peste 14 500 de 
tone, din care 1800 de 
tone în această lună, 
colectivul e foarte a- 
proape de ținta propu
să. Nivelul planificat al 
productivității muncii 
este depășit, în medie, 
cu 400 kg/post, pe sec
tor, iar „în cărbune" cu 
1,9 tone pe post.

Recent, a luat ființă

Uzina de preparare Lupeni
în urma preocupărilor 

conducerilor întreprinderii 
de preparare a cărbunelui 
și Combinatului minier 
Valea Jiului pentru o tot Uricani, Bărbăteni și cari- 
mai bună organizare a ac
tivității de valorificare a 
masei utile extrase, înce- 
pînd din această lună la 
LupetțfDa hiat ființă, prin 

»■"" Ordin al ministrului mine
lor, Uzina de preparare 
Lupeni. Unitate economică 
de grad superior secției 
care a funcționat pînă în 
prezent, în această locali-

Comuniștii—oameni de acțiune

Moment decisiv în munca brigăzii
Momentul era hotărî- 

tor și pentru brigadă, și 
pentru sector. Pentru mi
nerii brigăzii însemna 
continuitate în șirul rea
lizărilor demne de laudă, 
al depășirilor de plan. 
Merită să fie consemnate 
realizările cu care mine
rii din brigada comunis
tului Vasile Glișcă își e- 
talează numele pe gra
ficul întrecerii socialiste 
din sectorul III al minei 
Petrila. In primul trimes
tru din acest an 3 300 
tone depășire de plan, în 
aprilie alte 800 tqne de 
cărbune 
mentar 
de lună 
peste 8 
tonă pe 
celor planificate. Și încă 
n-am spus totul despre 
succesele brigăziibună
oară, despre randamentul 

"de 9 tone/post realizat 
în luna ianuarie cmd 
brigada a extras în plus 
2 000 tone de cărbune. ,

Trecând in trimestrul

extrase supli- 
sarcinilor, lună 

randamente de 
tone/post, cu o 
post superioare

Sporuri la extracția pentru cocs 
Deși Zcantitatea de .căr

bune brut supus preparării 
a fost redusă la începutul 
acestei luni, printr-o in
tensă mobilizare a resur
selor interne în vederea 
îmbunătățirii procesului de 
înnobilare, colectivul' pre- 
parației din Petrila a ob
ținut pînă ieri un plus de 
503 tone de cărbune pen
tru semicocs. Indicatorul

Un nou abataj de
La I. M. Lupeni, la sec

torul IV — cel mai mare 
- sector productiv ăl Văii — 

sînt în curs de finalizare 
lucrările miniere de pre
gătire în vederea punerii 
în funcțiune a unui nou 
abataj de mare capacitate, 
al patrulea din sector, do
tat cu complex mecanizat 
de susținere și combină 
pentru tăiere. Zilnic, înce- 
pînd încă de la finele a-

tate. Uzina de preparare 
va prelua, în continuare, 
producția de .cărbune ex
trasă de minele Lupeni, 

era Cîmpu lui Neag, în 
vederea spălării și prepa
rării sortimentelor plani
ficate. Măsura organizato
rică a fost adoptată pe 
baza dezvoltării secției din 
Lupeni și modernizării 
fluxului tehnologic, per
fecționării activității de

(Continuare tn pag. a 2-a)

II, brigada a hotărît să 
mențină neîntrerupt șirul 
succeselor, să-l consolide
ze prin noi izbîhzi 
bătălia cărbunelui.

tn sărbătoreasca zi 
Mai, Ziua muncii. 1

DIALOG (’ElAȚEVESC
Citiți in pagina noastră, relatări despre amplele acțiuni 

si preocupări pentru înfrumusețarea mediului ambiant.

!Continuare in pag. a ’ a)

In mijlocul ortacilor, minerul Vasile Glișcă de la I. M. Petrila

- f
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specific . în. acest domeniu 
— extracția în semicocs — 
a fost sporit cu 3,3 puncte 
procentuale, respectiv o 
depășire de peste 10 la 
sută. Au depus o muncă 
deosebit de rodnică prepa
ratorii de la instalațiile 
de hidrociclonare. Indice
le de calitate al produsului 
livrat a fost, de asemenea, 
îmbunătățit cu 0,3 puncte.

mare capacitate
cestei decade, aici urmea
ză să fie produse circa 600 
tone de cărbune cocsifica- 
bil.

I. M. Uricanl
Producția de mîine 

trebuie '
Preocupat continuu de 

creșterea producției de căr
bune prin introducerea 
tehnologiilor avansate, co
lectivul I. M. Uricani a 
obținut, de la începutul a- 
nuiui, un plus la produc
ția fizică de cărbune de 
peste 18 000 de tone,, A- 
cest plus a. fost obținut în 
mare măsură pe calea fo
losirii la capacitate a com
plexului mare cu care s-au 
obținut productivități de 
15—17 tone pe post, cu o 
medie a producției zilnice 
de peste 1 000 tone de căr
bune. întrucît panoul 8 
din blocul I, stratele 17-18 
în care a funcționat acest 
utilaj cu care s-au extras 
200 000 tone de căr- 
btine este pe terminate, iar 

nerii brigăzii lui Glișcă 
au îmbrăcat haina de lu
cru în schimburile I și 
IV. Au făcut răpire, au 
perforat și pușcat frontul 
de cărbune. A doua zi, 

Mai — tot zi de o-

Guvernatorul general al 
Canadei, Edward Schre
yer, și doamna Schreyer 
au continuat, joi vizita o- 
f-icială în țara noastră a- 
flîndu-se în județul 
ceava.

In' aceste, ținuturi 
dovene, guvernatorul 
neral al Canadei și doam
na Schreyer au fost salu
tați cu deosebită stimă 
și prietenie de locuitorii 
municipiului Suceava, de 
cei ai orașului Rădăuți și 

Astăzi, la posturile noastre de radio șl televiziune
Astăzi, în jurul orei 10,15, posturile 

de radio și televiziune vor transmite 
direct ceremonia plecării guvernatorului 
general al Canadei, Edward Schre
yer, care la invitația tovarășului

Nicolae Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a efectuat, împreună 
cu doamna Schreyer, o vizită oficială în 
țara noastră.

Intensă dezvoltare
urbanăbine pregătită azi 

complexul se află în mu
tare în panoul 5 din ace
lași bloc, ne-am propus să . 
analizăm stadiul lucrări
lor de pregătire de la sec
torul II, în vederea mută
rii complexului și deschi
derii unui nou abataj de 
mare capacitate în cursul 
acestui an.

Lucrările miniere pentru 
delimitarea panoului 5 au 
fost terminate. Suitorul de 
atac este gata. Galeriile 
de bază și de cap au fost 
executate, pe o lungime 
de 450 m. Brigăzile con
duse de Gheorghe Nistor 
și Ianoș Doboș lucrează în 
prezent la montarea liniei 
c.f.i. pentru transportul 
complexului de la camera 
de demontare în cea de

dihnă — au intrat 
nou în subteran ortacii 
din schimbul IV al brigă-

I. BALAN

ai celorlalte localități stră
bătute de coloana oficia
lă, Oaspeții au vizitat mo
numente istorice din. nor
dul Moldovei.

Președintele Comitetu
lui executiv al Consiliu
lui popular județean Su
ceava a oferit un dejun în 
onoarea guvernatorului ge
neral al Canadei.
: 'După-amiază, guvernato
rul general al. Cana'dei iți 
persoanele oficiale care-1 

montare. După terminarea 
acestor lucrări, brigăzile 
vor demonta și transporta 
transportorul complexului. 
Brigada lui Laurențiu Ke- 
lemen, lucrează la amena
jarea camerei de demon
tare, iar brigada lui Du
mitru Bornoiu execută 
fundațiile pentru troliul cu 
care urmează să fie trase 
secțiile.

în timp ce aceste forma
ții lucrează la 
traseului pentru 
tul complexului, 
condusă de Ilie 
ței lucrează la îmbrăcarea 
complexului în panoul 8. 
Ea are ca sarcină și mula-

Gheorghe BOȚEA

pregătirea
- transpor- 

brigada 
Amorărl-

(Continuare tn pag a 2-a)

în incintele întreprinde
rilor, în mod deosebit pe 
platforma industrială, de 
la Livezeni în cartiere ale 
orașelor Petrila, Petroșani, 
Vulcan, Lupeni și Uricani 
continuă acțiunile gospo
dărești și de înfrumusețare. 
Se lucrează în ritm susți
nut la repararea asfaltu
lui unor străzi și trotuare, 
la construirea de garduri 
din prefabricate de beton, 
rame și plasă metalică în 
zonele Livezeni, Iscroni, 
Vulcan, se transportă . pă- 
mînt pentru umpluturi, 
s-au asfaltat aleile noului

------------------ ----------------------------------------------

In pagina a 3-a
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După-amiază, guvernato
rul general al Canadei, Ed
ward Schreyer, a depus 
o coroană de flori la .Cimi
tirul de la Tîncăbești, al 
militarilor britanici căzuți 
pe teritoriul țării noastre 
în lupta împotriva fascis
mului.

(Agerpres).

îrichein- 
de nive- 
bordura-

In orașul V ulcan, 
unde construcțiile edi- 
litar-sociale ale acestui 
an sînt concentrate în 
zona bulevardului Vic
toriei, s-a încheiat pre
lungirea acestei artere 
pînă în zona pieții agro- 
alimentare, 
du-se lucrările 
lare, tastare și 
re. Intre timp au înce
put finisajele exterioa
re la ultimele blocuri 
ridicate — 17 și 19 —, 
iar la parterul blocuri
lor 18 și 19 s-au des
chis noi magazine. Pe 
același traseu a început 
construcția primului din 
celfe patru blocuri turn 
— cu zece nivele de lo
cuit plus parter comer
cial — care se vor 
construi în acest an.

scuar clin Peuoșani. iingă 
C.M.V.J., se lucrează in
tens la amenajarea parcu
lui tineretului din Vul
can.

.„Ofensiva*, pentru ordi
ne, util și frumos trebuie 
puternic susținută in con
tinuare atît în întreprin
deri și instituții, cit și în 
toate cartierele, u>e toate 
străzile.localităților de că
tre cetățeni.

Lunile mai. și iunie, de
clarate ale ordinei și cu
rățeniei, trebuie încheiate 
cu un bilanț deosebit de 
bogat.
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Astăzi despre

Liceul industrial minier
din Vulcan

în cei 21 de ani de existență, liceul din Vulcan ■ 
(înființat în 1-961, iar cu actualul profil, industrial 
minier, funcționează din 1977) a înregistrat o con
stantă evoluție în modernizarea metodelor și mijloa
celor de învățămînt, însoțită de dezvoltarea și per
fecționarea bazei didactico-materiale. Dacă în anul 
școlar 1977—1978 erau 734 elevi. în acest an peste 
i 300 de elevi frecventează cursurile de zi și serale, 
ale școlii profesionale și de maiștri (seral) din cadrul 
liceului care, cu cîțiva ani în urmă amenaja primul 
cabinet fonic din învățămîntul hunedorean, necesar 
însușirii limbilor străine. Detalii despre realizările 
recente ne-a dat tovarășa 
toare a liceului.

— în temeinica pregătire 
re de specialitate și de 
cultură generală a elevilor, 
liceul își păstrează și con
solidează, de Ia un an la 
altul, tradiția. In acest 
scop în liceu s-au realizat 
cabinete moderne (mate
matică, biologie, fizică, chi
mie, geograf ie-geologie, ști
ințe sociale,, lingvistică), 
acum funcționînd 17 ast
fel de spații cu mare efi
ciență în învățămînt. In 
domeniul specialității dis
punem de 7 laboratoare 
(în această perioadă se 
află în curs de mo» tare 
un altul, de electrotehnică, 
a cărui valoare este de 
630 000 lei) și cabinete în 
clădirea nouă a 
unde mai stat 6 
cărora li se mai 
unul existent în 
veche. în liceu] nostru s-a 
creat o tradiție în introdu
cerea tehnologiilor didac
tice moderne.

1 — Ce plan de școlariza
re are liceul pentru anul 
de învățămînt 1982—1983 ?•

— în TREAPTA I (CLA
SA a IX-a) următoarele 
profiluri: mine, petrol,
geologie — 108 locuri ; me
canică — 144; electroteh-' 
nică — 144 ; construcții — 
108 ; electrotehnică, Minis
terul energiei electrice — 
36 ; mecanică M.E.E. — 36; 
în TREAPTA a Il-a (CLA
SA a Xl-a) ; miner — 36 ; . 
mecanic mașini și utilaje 
miniere — 36; electrician 
de mină — 36 ; cursuri se
rale — 72, La școala profe
sională cursuri de zi — 
108 locuri, iar la școala de 
maiștri (seral) — 36 -tocuri.

— Cum sînt stimulate 
creația tehnică a elevilor, 
talentul și preocupările 
lor educative, culturale, 
sportive ?

Detalii despre realizările 
ing. Rodica Flaidăr, direc-

liceului, 
ateliere 
adaugă 

clădirea

— In liceu funcționează, 
cu foarte bune rezultate, 
cercuri de matematică a- 
plicativă, fizică-chim ie, de 
specialitate (electrotehnică, 
radio și electronică, con
strucții metalice, minerit); 
precum și pentru turism, 
speologie, schi, foto, bi
bliotecari, documentariști, 
„tinerele adolescente" etc. 
Unele desfășoară o astfel 
de activitate încît sînt so
licitări de participare și 
din alte școli. Cercurile 
sînt orientate atît spre re
alizarea mijloacelor de în
vățămînt folosite ta pro
cesul instructiV-educativ cît 
și în perfecționarea bazei 
materiale a liceului (ast
fel prin participarea elevi
lor și cadrelor didactice, 
s-a realizat baza sportivă 
și instalația baby-schi de 
la Pasul Vulcan, unde pes
te o treime din 
elevilor practică 
Eficiența acestor 
folosite în liceul 
este integrată în 
tele bune obținute 
competiții sportive, la schi 
și biatlon (ta 1981, locul I 
pe țară), la concursurile, 
organizate sub egida „"Da- 
ciadei". (T. SPATARU).

numărul 
schiul), 
metode 
nostru 

rezulta
ta

(Urmare din pag. I)
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Se lucrează intens la 1 
definitivarea tribunei 
principale la viitorul 
stadion municipal din 
Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK |

iiii'■Biv \

Uzina de
preparare 

Lupeni
(Urmare din pag. 1}

ansamblu. S-a avut, de a- 
semenea, în vedere faptul 
că ta scurt timp volumul 
producției spălate și pre
parate va crește conside
rabil prin deschiderea de 
noi capacități de extracție, 
îndeosebi pentru cocs și 
semicocs.

Recent, adunarea oame
nilor muncii întrunită pen
tru alegerea organului co
lectiv de conducere, a bi
roului executiv al c.ojn. șl 
a comisiilor pe domenii a 
constituit prilejul unei vii 
angajări a colectivului 
pentru sporirea aportului 
la realizările I.P.C.V.J., 
ale Combinatului minier. 
Luînd cuvîntul, Vasile 
Răcășan, Ianoș Hatfaludy, 
Ioan Moldovan, Grigore 
Bălăceanu, Francisc Appel, 
directorul uzinei de pre
parare, ■ Gheorghe Mirică, 
inginerul șef al I.P.C.V.J., 
au exprimat hotărîrea de 
a acționa cu maximă răs
pundere pentru ca sarci
nile ce stau în fața colec
tivului de preparatori din 
Lupeni să fie în mod e-. 
xemplar îndeplinite. S-a 
arătat, că în noile condiții 
organizatorice, pentru ac
tualul nivel de activitate 
sînt create condiții mai 
bune pentru cuprinderea 
sarcinilor, pentru aplicarea 
autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii eeonomico- 
financiare, în vederea 
creșterii continue a capa
cității de preparare și a 
eficienței economice a uni
tății. (I.M.).

(Urmare din pag. I) rile miniere de delimitare 
a panoului sînt executate 
în cea mai mare măsură. 
Galeria de cap a fost exe
cutată în proporție de 60 
la sută și se lucrează în 

........ ... ......   continuare cu brigada con- buie respectate cu stric- 
trolăcătuși din cadrul sec- dusă de Victor Mezambrov- 

care folosește o com- 
de înaintare, execu- parametrii proiectați, 
in medie 100 m pe

rea complexului din acest 
panou lă noul loc de mun
că. Pentru mutare și revi
zii brigada va mai fi în
tărită cu încă 20—25 elec-

torului și din echipa „ser
vice" a minei. O formație 
de la „service" condusă de 
sing. Ion Moraru va execu
ta rețelele pentru aer com
primat și agent hidraulic. 
Demontarea, montarea i, 
echiparea panoului trebuie 
să înceapă conform grafi
celor de lucrări, la 1 iunie, 
iar probele tehnologice 
trebuie începute în prima 
decadă a lunii iulie, ter
men care va fi respectat 
întocmai, după cum ne-a 
asigurat șeful sectorului, 
ing. Iacob Stoica. ■

Celălalt complex de mare 
capacitate urmează să so
sească la mina Uricani, în 
decursul acestui trimestru, 
pentru a putea să prbducă 
încă din prima lună a tri
mestrului IV. Acest com
plex este repartizat tot la 
sectorul II și va fi intro
dus ta blocul I, stratele 
17-18, ta panoul 9. Lucră-

schi, 
bină 
tînd 
lună. La galeria de bază au 
fost săpați peste 260 m și 
se lucrează în continuare 

și de către brigada condusă 
de Eugen Tălin, cu o me
die lunară de 70 m. A- 
vînd în vedere viteza mare 
de înaintare a celor două 
brigăzi, se apreciază că 
în două luni. lucrările de 
delimitare a panoului 9 
vor fi terminate.

Cele două mari comple-

xe au prevăzute 
tivități de 17-18 
post, cu producții zilnice 
de cîte 1 000 de tone fie
care, de aceea tfaficele 
de. intrare în fuiAAie tre- 'V

produc- 
tone pe

tețe pentru ca încă din 
primele zile să se atingă

în paralel cu preocupă
rile pentru realizarea zil
nică a sarcinilor de plan, 
colectivul sectorului are ta 
vedere asigurarea în con
tinuare a fronturilor de 
lucru, pentru folosirea la 
parametri ridicați a" între
gii dotări tehnice a minei, 
în acest sens, consemnăm 
că stat conturate deja lu
crările pentru încă, două 
panouri mari, cu însem
nate rezerve de cărbune.

N°ta. Cafea la
In așteptarea orei de 

plecare a autobuzelor, 
mulți locuitori ai Văii Jiu
lui intră în unitatea Cafea- 
dulciuri, aflată în 
Victoriei <" “ _ .
pentru a sorbi o ceașcă din

Piața
djn Petroșani,

... ciob
licoarea cu proprietăți, se 
crede, reconfortante. Nu 
ne oprim ta aceste rinduri 
decît la un aspect rare 
întristrează apetitul con
sumatorilor și umbrește e- 
fortul de a se practica un 
comerț civilizat, străbătut 
de respect față de client i 
cafeaua este servită în 
foste cești, devenite ade
vărate cioburi. Este con
secința unei îndelungate 
și necorespunzătoare în
trețineri. Astfel se face că, 
în locul tradiționalei cești, 
cafeaua este servita la... 
ciob. Avem multe îndoieli 
că diriguitorii întreprinde
rii de resort —• J^.CÂA, și 
A.P. — au făcut citaoș- cjj; 
tință . cu această situație, 
altfel nu 
imaginea 
de cîteva 
șite la lumina zilei după 
îndelungi și trudnice să
pături arheologice. Oricum, 
nu se poate continua 
un așa soi ele servire în 
comerțul nostru !

nu au ezitat să facă un 
drum ocolit; să transpor
te toți acești stîlpi din 
vechiul abataj pe un sui
tor, la orizontul de cap, 
iar de aici să-i coboare 
în noul abataj ce se e- 
chipa. Au făcut-o cu 
mare cheltuială de ener
gie omenească, pentru a 
Ciștiga timp. Și au reușit.

Despre această reușită 
a brigăzii, despre ceea 
ce înseamnă noul abataj 
în circuitul productiv al 
sectorului III, 
Ion 
tor, 
rea 
lui 
înseamnă 
tone de cărbune extrase 
pe lună, înseamnă reali
zarea planului de către 
colectivul nostru". La 
care comunistul Vasile 
Glișcă a ținut să adauge : 
„Ținta noastră e să a- 
tingem o producție luna
ră de 10 000 de tone de 
cărbune. Pe luna mai a- 
vem 
dar 
dăm
.mai

Gînduri, fapte de 
neri, de comuniști, 
consens cu ceea ce le 
cere economia națională 
— lot m'ai mult cărbune.

nile viitoare. înseamnă 
că avem garantată înde
plinirea angajamentului 
asumat' pe ac&t an, de a 
da suplimentar țării 5 000 
tone de cărbune. Mai în
seamnă ceva foarte mult 
pentru brigadă : ne ve
dem răsplătit efortul de
pus în plus în luna apri
lie, cînd concomitent cm

Sabin Guțan, stabilizați 
de vreo 5—6 luni în for
mație. Brigada vede a- 
cum că orele 
clin greu la 
rea vechiului 
transportul celor aproape 
300 stîlpi hidraulici, a 
transportoarelor și celor
lalte utilaje, precum și la 
montajul acestora — deci

/ zii. Au evacuat cărbune- 
\ le și pregătit în amănun- 
( țime abatajul pentru de- 
i butul producției in noua 
' săptămână în luna mai.

Locul de muncă îl atră- 
t gea pe fiecare ortac al 
J brigăzii ca un magnet. 
ț Era doar abatajul fron- 
i tal cel nou, 331-332 din 
’ stratul 3, orizontul 150- 
1 100, a cărui echipare și
l pregătire pentru intrarea 
? in producție o făcuse bri- 
} gada în luna aprilie. Iar 
l acest important eveni- 
i ment ■— intrarea în func- 
1 țiuite a noului frontal —

iată avea loc cu deplină 
■ reușită. Acesta era de

fapt momentul decisiv 
pentru asigurarea conti
nuității frumoaselor rea
lizări în cărbune ale bri
găzii lui Vasile Glișcă.

Brigadierul ni se des- 
tăinuie: „Ce înseamnă
pentru brigadă noul aba
taj ? Zilnic 350-380, sau 
chiar 400 tone de căr
bune j planul și ceea pe 
deasupra. Este ritmul ce 
iii l-am propus, 
ceasta înseamnă 
cele 3 300 tone 
din trimestrul I
dăuga multe altele în lu-

iar a- 
că la 

depășire 
vom a-

I
II

muncite 
dezechipa- 
abataj, la

Cursurile se desfă
șoară în ziua de Iutii, 
17 mai a.c., începînd cu 
ora 17, după cum ur
mează:

— anii I, II și IILîn 
sălile Casei de cultură 
■din Petroșani ;
‘ — anul IV, la Cabi
netul municipal de 
partid.

‘ Cursanții anului IV 
vor prezenta lucrările 
prevăzute conform te
maticii.

Moment decisiv 
în munca brigăzii 

iimniiiiimiiioiiiiii 
curățirea cărbunelui, ter
minarea vechiului abataj 
și dezechiparea lui, am 
pregătit și echipat noul 
abataj frontal 331-332, 
grăbind punerea lui în 
funcțiune și începerea 
producției din prima zi a 
lunii mai. Aceasta e o 
mare satisfacție pentru 
șefii de schimb Mihai 
Berbecaru, Dumitru Mi
hai, Ion Miclea, Constan
tin Strofagă, pentru mi
nerii Ioan Bedea, loan 
Buta, Dănilă Munteanu, 
pentru ortacii noi înca
drați ca Iosif Bartoc și

întreaga trudă nu ne-a 
fost zadarnică".

Intr-adevăr, o mare sa
tisfacție a muncii și da
toriei minerești împlini
te ! Un singur episod clin 
cele 3 zile de intens e- 
fort pentru, echiparea 
noului abataj, este sufi
cient de relevant. „Baio
neta" — o lucrare minie
ră de legătură cU noul 
abataj, nu era încă slră- 
punsă, cînd brigada, pen
tru a grăbi echiparea, a 
început transportul stupi
lor metalici hidraulici. 
Ei bine, minerii, brigăzii

inginerul
Vasile, șeful de sec- 
ne spunea: „Intra- 
în producție ci nou- 
frontal al iui Glișcă

8 000—9 000

plan 8 000 de tone, 
noi am hotărît
cu 2 000 de • 

mult".

sâ 
tons

mi- 
' în

se poate explica 
dezolantă oferită 
ceșcuțe.parcă ie-

Varietăți ’82

I.onea 
un spec- 
cu par- 
formați-

Astăzi, ia ora 18, clubul 
sindicatelor din 
prezintă la Petrila 
tacol de varietăți 
ticiparea tuturor
ilor așezămintului. Specta
colul este dedicat tineretu
lui din Petrila și se în
scrie în amplul program 
dp manifestări din cadrul 
„Dialogului hunedorean".

■ EXPUNERE. Cu con
cursul brigăzii științifice a 
Casei de cultură din Pe
troșani, în fața minerilor 
de ja I. M. Livezeni a 
fost prezentată expunerea 
pe teme internaționale ac
tuale „Terorismul — feno
men acut al lumii contem
porane". Expunerea a fost
urmată de un film docil- sîmbătă și duminică, oas- 
men tar, pelî ai renumitei stațiuni

■ EXCURSII. 45 de ti
neri de la mina. Lonea 
pleacă mîine eu autocarul 
B.T.T., într-o frumoasă și 
instructivă excursie de 
două zile. Tinerii vor pe
trece sfîrșitul acestei săp- 
tămtai pe traseul Petroșani
— Caransebeș — Băile 

Herculane — Orșova — Dro- 
beta Tr. Severin —- Tg. Jiu
— 'Petroșani. Alți 17 tineri 
de ia Î.P.C.V.J. vor fi, tot

balneoclimaterice Geoagiu- 
Băi, unde vor beneficia" de 
serviciile ‘bazei turistice a.
B.T.T.
■ PICATURI DE PLOA

IE. Prin adresa E.G.C.L. 
Lupeni — sector Vulcan, 
prin comanda 1 608 din 16 
aprilie a.c., s-a cerut să 
fie oprite picăturile dn _
ploaie care șî-au făcut loc de 13 și 14 mai a.c„ 
prin tavanul cofetăriei nr.
21 Vulcan. Dar ele - con
tinuă să cadă și acum, de- 
ranjînd buna servire a cli- 
enților. Gu aceeași ,.scli-

cittidine" s-a răspuns și handbalistic. E vorba de 
pentru repararea frigide- întrecerile finale ale com- 
rului care atît de bine a petiției organizate pe ra- 
fost „meșterit" încît... nu 
funcționează din 7 mai. 
Poate cei în drept Jși vor 
găsi timp și pentru re
zolvarea conștiincioasă a 
problemei solicitantului.

■ HANDBAL. In zilele 
Pe 

terenurile Clubului sportiv 
școlar din Petroșani și Li
ceului industrial minier 
din localitate se desfășoa
ră un adevărat maraton

mura minieră la care par
ticipă reprezentative 
nouă importante i 
miniere din țară.

B . BILETE. l-a filială 
B. T. T. Petroșani s-au pus 
ta vtazare biletele de e- 
dihnă la stațiunea balnea
ră pentru tineret de la 
Gostinești, Tinerilor care 
doresc să petreacă frumoa
se zile de sejur la mare,

li se Oferă, în acest în
ceput de sezon estival pe 
litoral, bilete pentru pri
ma serie în 16—27 mai și 
cea de-a doua serie în 28 
mai — 8 iunie. Pentru ce
lelalte serii, biletele se vor 
pune în vînzare după data

28 mai a.c.
Rubrică realizată de

T. ARVINTE

:r ■:

din 
centre

de
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Vulcan PARCUL TINERETULUI

conturate 
bordurilor, 
materialul 
sălcii ple- 
brazi și

Edilii orașului Vulcan ; 
au conceput construirea 
unui întins parc, numit 
sugestiv „Parcul tineretu
lui", unde cetățeni de 
toate vîrstele să-și ■ gă- : 
sească o preocupare, să : 
se destindă. Lucrările au . 
demarat cu cîteva saptă- 
mîni în urmă; finalizarea 
fiind programată- in 
cursul lunii august. •

Parcul, avind o întin
dere de peste 2 000 mp 
va fi străbătut de zeci 
de alei, deja 
prin montarea 
O parte, din 
săditor (tuia, 
toase, catalpa, 
numeroase alte specii) a- 
sigurat de serviciul de 

gospodi^in al Consiliului 
populdl^-Mtlcan, a fost 
plantat cu asistență de 
specialitate.

Noutățile și utilitățile 
parcului vor fi inedite. 
In clădirea existentă, se 
află în curs de amena
jare un acvariu cu pești 
exotici, deschis publicu
lui în permanență. Va fi 
amenajată și o ceainărie 
unde se va putea servi 
orice fel de ceai, inclusiv 
ceaiuri medicinale pe loc 
sau procura pentru aca
să și un „Apemin" cu 
toate felurile de ape mi
nerale existente în țară 
(medicinale și de masă).

In „colțul pensionari
lor" cetățenii în. vîrstă 
vor găsi o serie de uti- 

<_________ _________________

populat cu 
de copii, 
rece, gra

va fi ante- 
patinoar. 
anotimp, 
chioșcuri 

țfamă-largă

copiilor 
eroi îndrăgiți 
tn anotimpul 
dina de vară 
najată ca 
Indiferent.de 
numeroasele 
vor desface o 
de produse de patiserie 
și cofetărie. Pentru ca 
acțiunile programate să 
se ; poată desfășura și pe

■ timp ■nefavorabil, w 
curtea interioară ă clu-

• bului sindicatelor au de
marat lucrările de con
struire a unei săli unde se 
vor putea organiza : „ziua

: brigadierului", „ziua în
treprinderii", ■ expoziții

lități printre care mese 
de șah, remmy etc. Zona 
destinată copiilor vafi 
dotată cu leagăne, caru- 

' s'ele, toboganei labirin
turi, gropi cu nisip etc. 
fn flancul sting se va 
construi o fințînă artezi
ană cu posibilitate de ilu
minare . policromă pe 
timp de noapte. Punctul 
de atracție al.parcului va 
fi insă grădină de vară 
tinde se'vor organize seri 
cultural-distractive pen-’ 
tiu tineret, proiecții de 
filme în aer liber, micro- 
spectacole etc. Parcul 
este astfel conceput ca o- 
dată cu vacanța de. iarnă 
să poată fi transformat

acestui 
lucrări 
între-

La realizarea 
mare volum de 
colaborează toate 
prinderile și instituțiile 
de pe raza orașului Vul
can, sprijinite și de al
tele din municipiu, mii 
de cetățeni ai orașului 
printre care amintim pe 
Mircea Negru, Pavel Mi- 
culescu, Aurel Cocotă, 
Vintilă Scoblei, Emilia 
Durac, Constantin Giur
giu, Mariana Rus, Ion 
Macat, Olga Pop, Liana 

. Retrescu; Vasile Manola- 
che, Mariana Botezau, 
Eugenia Bărbieru, Viori
ca Sandolache, Ion Cara- 
cțoni, Aurel Marin și 
mulți alții, sute de elevi, 
echipa de pavatori con
dusă de Dumitru. Stoica 
etc.

Text si foto : 
Ștefan NEMECSEK

Flori și legume
Duminica trecută, îna

inte de începerea lucrului, 
locatarii blocurilor 9 și 11 
de pe strada Aviatorilor 
— Petroșani, s-au înțeles 
ca jumătate din terenul 
aflat între cefe două blo
curi și nefolosit pînă în 
prezent să fie sădit cu 
flori, iar cealaltă jumăta
te să fie semănată cu 
iarbă. La ora 8 au ieșit 
la lucru din blocul nr. 9, 
locatarii Irina Nagy, Or
ta ns a Motintan. Iosif și 
Nina Kovacs, Petru Cer- 
nat, Măria Arman, Ileana 
Csinco, Carol Sas, iar din 
blocul 11 Maria Borver, 
Adriana Cîrnaru, Paula 
Chiriac, Constantin Olăru, 
Ilie Pintille, Mihai Puiu, 
Ludovic Luca, și alții. 
După aproape cinci ore de 
muncă, partea blocului 11 
se afla transformată' în 
mai multe ronduri pentru 
flori, cealaltă parte, a blo
cului nr. 9, era gata de 
semănat cu iarbă.

La blocul nr, 35 de pe 
strada Viitorului, Nicolae 
Coică, responsabilul blocu
lui a împrejmuit peluzele 
cu flori, iar straturile de 
legume cu un frumos gard 
metplic. Aici, straturile 

• au fost amenajate de Ele
na Coica, Ana Stescu, Va, 
lentina Neaga, Maria Stoi
ca, Călin Mezei și alții.

Rondurile cu flori ale 
blocului 10 de pe strada 

Independenței au fost să
pate și aranjate de Gheor- 
ghe Mathe. Tot aici, Eu
gen Nagy, responsabilul 
blocului, și locatarul Du
mitru Găman au reparat 
și vopsit băncile pentru o- 
dihnă, au făcut un suport 
din fier și sîrmă pentru 
trandafirii agățători.

Locatarii blocurilor nr. 2, 
3, 4. 5 si 7 de pe strada 
Independenței, după ce au 
curățat și "înfrumusețat 
împrejurimile și-au îndrep
tat atenția asupra cultivă
rii legumelor*" obținînd și 
în acest domeniu rezultate 
bune. în ce privește supra
fața cultivată, pe primul 
loc se situează cetățenii 
din blocul nr. 7. Ei âu în- 
sămînțat 50 de straturi, cu 
ceapă, usturoi, pătrunjel 
și alte legume. La blocul 
nr. 3 numărul straturilor 
este de 25 la fiecare scară, 
iar la blocul 5 cîte 15 de 
fiecare scară.

De reținut este faptul că 
locatarii din blocurile a- 
rhintite nu au urmărit 
numai amenajarea unei su
prafețe cit mai mari, ci și 
aspectul zonelor din jurul 
blocurilor. Ei aU; reușit pe 
deplin pentru că straturile 
au diferite forme, sînt es
tetic aranjate și împrej
muite cu gărdulețe îngrijit 
lucrațe.

Constantin DANILA

!

< O stradă din noul cen
tru civic al orașului bu- 
peni poartă numele de 
strada Trandafirilor. Să 
fi anticipat cei' care au 
botezat-o că la blocurile 
nr. 9, 10, 11, 12 de pe 
această stradă vor locui 
oameni care iubesc tran
dafirii ? Dar cine oare 
nu iubește trandafirii!

i In jurul blocurilor amin- 
î tite, în această primăva- 
i ră, locatarii au amenajat 
; ro^i^ri -C’-WTori, au plan- 

taV"gard viu, arbori or-
I namentali și trandafiri, 
: pentru că strada lor poai- 
1 tă numele- de... strada 
i Trandafirilor.
! —- Cîți trandafiri ați
î plantat in jurul blocu- 
I lui 7
; — l-am numărat nu-
î mai, pe cei de la blocul 
î 12. Sînt 74 și au fost

190 de
plantați de cîțiva loca
tari, în frunte cu Mircea 
Mătăsăreănu, miner pen
sionar, . inițiatorul fru
moasei acțiuni.

Responsabilul blocului 
respectiv, adică Mircea 
Mătăsăreănu, are o evi
dență la zi cu locatarii 
participant! și lucrările 
realizate. lată-i pe cîțiva 
dintre ei: Vasile .Șanta, 
Tiberiu Mătăsăreănu, 
Gheorghe Tătaru, Petra- 
che Mangu, Attila Nagy, 
Alexandru Ciuncu, Attila 
Eghe, Ștefan Vass, Uroș 
Ciichin.

Așadar, blocul nr. 12 
este un exemplu pentru 
cele învecinate pentru că 
în jurul lui au fost a- 
menajate ronduri .și au 
fost plantate flori, gard 
viu, 50 de arbori orna
mentali și aproape 100 
de trandafiri. Tot aici

trandafiri
am văzut ceea ce încă nu
am mai întilnit în tot o- 
rașul. In jurul blocului, 
in interiorul rondurilor 
de flori, din iarbă semă
nată fntr-o perfectă si
metrie, au răsărit iniți
alele patriei si ale parti
dului — R.S.R.—P.C.R.
In patru locuri din ju
rul blocului, aceste ini
țiale: au fost trasate și 
plantate cu iarbă de tînă- 
rul Mircea Vodo.ș..

In fiecare zi, dimineața 
și seara, Mircea Mătăsă- 
reanu este văzut udînd 
florile, gardul viu și 
trandafirii care, . prin 
luna iulie, mai mult de 
jumătate din ei vor fi 
altoiți de aceeași mînă 
care i-a adus și i-a plan
tat, adică de mina unui 
mare iubitor al tranda
firilor.

(1) al aceleiași hotărîri — 
constituie contravenție care 
se amendează cu 100—300 
lei“. Din păcate, am îhtîl- 
nit și asemenea exemple. 
Șoferul Radu Borta de la 
A.U.T.L., repartizat pe 
șantierul magazinului uni
versal, a fost identificat 
că a efectuat un transport 
după dîra de var împrăș
tiat. pe drum de la Live- 
zeni pînă în centrul ora
șului. Amenda de 500 de 
lei ce i-a fost aplicată 
sperăm să-l determine să 
nu mai comită asemenea 
fapte. Aviz pentru toți șo
ferii de pe șantierele ora
șului ! Se tntîlnesc, de a- 
semenea, tot mai nTulte 
autoturisme parcate pe 
trotuare. Strada N. Băl-

lui 59 din viitorul cartier 
Petroșani-Nord). O înfăți- 
șare inadmisibilă prezenta 
trotuarul magazinului ali
mentar nr. 13 de pe stra
da Fr. Engels. Personalul 
acestei unități nu numai 
că nu mătură ori de cîte 
ori este necesar porțiunea 

. de trotuar ce-i aparține, 
ca de altfel și unitățile 
vecine — depozitele 
•I.€.S.M.I.-T-I.C.R.A., secto

rul de gospodărie comuna
lă al E.G.Ii. ele. —, dar a 
aeoperit-o pur și simplu 
cu un strat de pămînt îm
bibat cu apa și sarea din 
butoaiele cu pește, strat 
care răspîndește un iz de 
zici ,că te afli în preajma 
unei cherhanale, nu a unui 
magazin alimentar.

putea 
alte e-

Avram MICA

Un gard protector
Din Petrilă, strada 

•Muncii, blocul 9, apar
tamentul 7 am primit o 
scrisoare semnată de 
Constantin lvănuș, „„Aso
ciația de locatari nr. 6 — 
ne scrie autorul scrisorii 
—, beneficiază în ce pri
vește încălzirea aparta
mentelor și apa caldă 
menajeră, de serviciile u- 
nei centrale termice. Mai 
corect ar fi să spunem 
că trebuie să beneficieze, 
deoarece au fost multe 
cazuri cînd locatarii nu 
au primit nici căldură și 
nici apă caldă suficientă. 
Unul din motivele invo
cate de fochîțti a fost, și 
este, insuficiența combus
tibilului".

După cum rezultă Sin 
relatarb, la această cen
trală cărbunele este „păs

trat" sub cerul liber și 
cum prin apropiere locu
iesc foarte mulți cetățeni 
care au în locuințe sobe, 
in fiecare noapte cărbu
nele centralei este împu

ținat în detrimentul căl
durii și apei calde de 
care trebuie să beneficie
ze apartamentele. Recent 
s-a ivit posibilitatea de 
construire a unui gard 
care ar fi preîntâmpinat 
dijmuirea cărbunelui. Din 
reparațiile făcute la cen
trală a rezultat un număr 
de țevi care ar fi putut 
fi folosite la construcția 
unui gard împrejmuitor. 
Nu s-â întîmplat așa. țe
vile. au • fost lăsate sub,,.

protecția cerului,, iar di
feriți „strîngători" din a- 
propierea centralei le-au 
subtilizat și folosit la 
gardurile ce împrejmuiesc. 
proprietățile lor. In ab
sența gardului,’ „dispar" 
săptămînal de la centra
lă. după calculele auto
rului scrisorii, cîte 2—3 
tone de cărbune.

. Ideea gardului necesar 
rămîne deci valabilă. O 
prezentăm sub forma ri
nei sugestii secției de 
gospodărie comunală și 
locatlvă din Petriia a 
E. G. G. L. Petroșani, cu 
convingerea că, dacă va 
exista preocupare, se vor 
găsi materialele necesare 
și oamenii care să con
struiască gardul, iar lo
catarii vor putea fi mai 
bine aprovizionați cu căl
dură și apă caldă. (T.V.).

Trotuarul, strada arată 
așa cum le îngrijim

■ ■■■ ■>■■■■>■>■ •»■■■>■■■■■• liHuiimnmm ■■■■■■■■

..Măturarea trotuarelor 
se va face zilnic, seara, 

î in afara perioadelor de
: circulație intensă sau
; ori de cite ori este ne-
: voie". -

I ■■ Iată o cerință revenită 
î la ordinea* zilei după pe-, 
ț rioada, mai -lungă în a-
î cest an decît în alții, a
! iernii trecute. Parcurgerea
i străzii, centrale a munici-
i piului Petroșani, marți, 11
I martie a.c„ începînd de la
5 ora 9,30, ne-a permis să
j constatăm că majoritatea
i unităților comerciale *>i
; instituțiilor își respectă o-
! bligația de a întreține cu-
ș rățenia pe porțiunile ce
; le revin. Lucrătorii Oficiu

lui municipal de poștă și 
telecomunicații 
(diriginte Ma
rin Bălan), cei 
ai- unităților

: : . comerciale de 
la . parterul 
blocului 97, de 
la comple
xul comercial
„Hermes1" au spălat cliiar 
cu apă porțiunile de trotu
ar ce le revin, Așa trebuie 
procedat ori de cîte ori 
este nevoie. Alte unități 
comerciale, între care ma
gazinele nr. 8 alimentar 
(gestionar Maria Burlec), 
articole sportive (Mircea 
Banciu), restaurantul' cu 
autoservire „Carpați11 (Ana 
Bălan), terasa „Minerul"., 
magazinele de confecții 
pentru bărbați și femei, a- 
limentara nr. 18 aveau (în
tre orele 10—11), porțiunile 
de trotuar ce le aparțin 
măturate și stropite. Se 
impunea in 'acest mod o 
notă de ordine și respect 
față de miile de. cetățeni 
care frecventează unitățile 
comerciale respective, se 
respectau reglementările 
statuate printr-un bine
cunoscut act normativ (ho- 
tărîrea nr. 2/1981 a Consi
liului popular al județului 
Hunedoara). „Neîndeplini- 
rea obligației de curățire 
și măturare zilnică a tro
tuarelor, rigolelor și șan
țurilor din fața imobilelor, 
de stropire cu apă a por
țiunii de măturat —- se 
precizează in articolul 6

cescu, de pildă, este în 
permanență blocată- de 
numeroase autoturisme 
parcate attt pe carosabil 
cît și pe trotuare. Rămî- 
nînd pe aceeași stradă, 
ne-am • întrebat ce se 
poate spune despre traver
sarea trotuarului — în 
timp ce există cale de ac
ces amenajată —, și de
gradarea zonei verzi, a 
Muzeului mineritului . de 
către posesorii de autotu
risme; care și le parchea
ză pe aceeași zonă verde. 
Tot pe trotuarul deja, de
nivelat era parcat marți, 
în fața clădirii Teatrului 
de stat autoturismul 
2 HD 4618, iar miercuri — 
2 HD 6466. Am întîlnit și 
mai multe trotuare nemă- 
Jurate, intre oare cele din 
dreptul librăriei „Ion 
Creangă", cinematografului 
„Republica", Agenției tea
trale, incinte pline de re
ziduuri ca cea dintre te
rasa „Minerul" și magazi
nul „Lacătul" aparțină
toare I.C.S.M.I. și sucursa
lei I.C.RA., șantiere de pe 
care mijloacele de trans
port murdăresc cu noroi 
zona centrală (cel al blocu

mita mai

Am
cita și
exemple. Ne 
oprim însă stă
ruind asupra 
cîtorva aspecte 
care, odată- re
zolvate, pot 
concura la ii- 

îngrijită a urbei
if astre. In primul rînd 
subliniem că gesționaj’ii U- 
nităților comerciale, gospo
darii întreprinderilor și 
instituțiilor, cetățenii sînt 
datori, în ’ interesul colec
tivității Și ‘M? lor, ?»ă înfăp
tuiască conștiincios sarci
nile ce le revin din actul 
normativ la care , ne-am 
referit. In al doilea rînd, 
menținerea curățeniei pe 
străzile intens frecventate 
de populație, implică pre
zență unui număr suficient 
de coșuri pentpu hîrtii 
(nu numai a suporturilor 
metalice ale acestora), go
lirea regulată- â acestora, 
măturarea porțiunilor con
tractate de către lucrăto
rii de la gospodăria co
munală, transportarea rezi
duurilor. Apoi, și nu în 
ultimul rînd, trebuie conf- 
bătute, inclusiv prin amen
zile prevăzute de- legi», 
sursele de poluare a stră
zilor ca șl atitudinea de 
neglijență din partea unor 
cetățeni, care împrăștie 
diferite ambalaje pe unde 
tr«e, în loc să ia depună 
unde le este locul.

T. VRANCEANU

Indiferent.de
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interiorul zonei operațio
nale.

a doua avioane arâenuni- 
ene.

Vizita în Indonezia 
a tovarășului 

Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

zia a președintelui Româ
niei, care este așteptată cu 
un deosebit interes de în
tregul popor indonezian, 
va contribui hotărîtor la 
dezvoltarea relațiilor bila
terale pe multiple planuri.

In cadrul convorbirii s-a 
făcut o trecere în revistă 
a evoluției relațiilor din-

JAKARTA 13 (Agerpres).
— Tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al G.G. 
al U.T.C., președintele Co
mitetului consultativ al 
ONU pentru Anul Interna
țional al Tineretului, aflat 
într-o vizită în Indonezia 
în fruntea unei delegații 
a Uniunii Tineretului Co
munist, a fost primit de tre cele două țări, identl- 
președintele Republicii In
donezia, Suharto. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb 
de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România și președin- făurirea unei 
tele Indoneziei.

Președintele Suharto și-a staurarea unei noi ordini 
exprimat convingerea că a- 
propiata vizită în Indone-

ficîndu-se noi căi șl mo
dalități de impulsionare a 
lor. S-a relevat, totodată, 
că tineretul trebuie să aibă 
un rol tot mai activ în ac
țiunile menite să ducă la 

lumi mai 
bune și mai drepte, la in-

economice și politice inter
naționale.

Centenarul Nîcolae Titulescu
PRAGA 13 (Agerpres). 

— La Ambasada Româ
niei din Praga a fost or
ganizată o întîlnire con
sacrată sărbătoririi cente
narului nașterii lui Nico
lae Titulescu, la care au 
luat parte membri ai con
ducerii Academiei R. S.

Cehoslovace, reprezentanți 
ai unor instituții culturale, 
cadre didactice, ziariști.

Despre personalitatea 
marelui diplomat român a 
vorbit Miroslav Tejchman, 
secretarul părții cehoslova
ce în Comisia mixtă româ- 
no-cehoslovacă de istorie.

U. R. S.S.
Lansarea navei cosmice „Soiuz T-5“

LONDRA 13 (Agerpres). 
în cursul dimineții de 

joi, la Londra a avut loa 
o reuniune a „cabinetului 
de criză“ britanic, care a 
examinat ultimele evoluții 
diplomatice și militare în 
legătură cu conflictul an- 
glo-argentinîan privind In
sulele Falkland (Malvine). litare, Argentina este pre' 
După reuniune s-a desfă
șurat o ședință a guvernu
lui în plen. .

In cursul după-amiezii 
au fost reluate dezbaterile 
din Camera Comunelor, 
informează agențiile Reu
ter și AP. Cu acest prilej, 
premierul britanic, Marga
ret Thatcher, a subliniat 
că guvernul continuă să 
acționeze pentru o soluțio
nare pașnică 
lui.

Pe de altă 
trul Apărării 
tanii a anunțat că trei a- 
vioane militare argentini- 
ene de tip „Skyhawk A-4“ 
au fost doborîte în cursul 
unui atac efectuat mier
curi înpotriva unui vas al 
forței navale de interven
ție britanice din Atlanti
cul de sud.

Purtătorul de cuvînt al 
ministerului a precizat că 
în urma atacului o navă 
britanică a fost ușor ava
riată. Tot la Londra s-a 
anunțat că un elicopter de 
tip „Sea King" al forței 
navale britanice s-a pră
bușit miercuri în mare, în

w
BUENOS AIRES' 13 (A- 

gerpres). —- „Dacă Marea 
Britanie continuă să folo
sească într-o măsură mai 
mare mijloacele sale mî-

gătită, din punct de ve
dere moral și militar, să 
răspundă" — a declarat 
președintele Leopoldo Gal- 
tieri în timpul unei între
vederi pe care a avut-o la 
Buenos Aires cu ziariști 
britanici.

Potrivit agenției Prensa 
Latina, președintele a re
levat că obținerea suvera
nității asupra Arhipelagu
lui Malvinelor „a fost și 

a diferendu- va continua să fie obiecti
vul Argentinei”. Nu vom 
renunța Ia el, putem să ne
gociem în scopul de a-1 
realiza, 
de ani, a spus el.

în același timp, un co
municat al Statului Major 
argentinian, dat publicității 
la Buenos Aires și citat 
de agențiile EFE și France 
Presse, informează că, în 
cursul luptelor care au a- 
vut loc la 12 mai în zona 
Insulelor Malvine (Falk
land), aviația argentiniană 
a avariat grav două fre
gate britanice, iar artile
ria terestră a doborît un 
elicopter britanic de tip 

„Sea King". Același co
municat anunță pierderea

parte, Minis- 
al Marii Bri-

dar nu încă 150

ir
NAȚIUNILE UNITE 13 

.(Agerpres). — Făctnd bi
lanțul convorbirilor sale, 
cu reprezentantul britanic, 
Anthony Parsons, și cel 
argentinian, Enrique Ross, 
secretarul general al ONU, 
Javier Perez de Cuellar, a 
declarat presei că continuă 
să- considere posibil ca 
eforturile sale vizînd re
glementarea negociată a 
diferendului anglo-argenti- 
nian în problema Insulelor 

' Malvine (Falkland) să se 
soldeze cu rezultate pînă 
la finele acestei spătămîni. 
Secretarul general al ONU 
a mai spus că, în cursul 
tratativelor de pînă acum, 
părțile manifestă spirit de 

‘cooperare și că nu consi
deră că ar exista primejdia 
unei abandonări a negocie
rilor.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Saltimbancii; 
Unirea ; Bronco Billy.

PETRILA; Kagemu- 
sha, I-H.

LONEA; Iubirea are 
multe fețe, I-H.

ANINOASA; Lupii 
mărilor. ■

VULCAN — Luceafă
rul : Non stop.

LUPENI— Cultural: 
Comoara din Lacul de 
argint;

Alo, aterizează 
nica.

URICANI i 
fără cer.

Muncitoresc s
străbu-

O lume

TV

MOSCOVA 13. Trimisul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : La 13 mai, în 
Uniunea Sovietică a fost 
lansată nava cosmică „So- 
iuz T-5“, avînd la bord 
un echipaj format din cos- 
monauții Anatoli Berezo- 
voi (40 de ani) și Valentin 
Lebedev (40 de ani). Pro
gramul zborului prevede

cuplarea navei cosmice cu 
stația științifică ■ orbitală 
„Saliut-7“, plasată pe or
bită la 19 aprilie 1982, și 
îndeplinirea unui program 
complex de cercetări teh- 
nico-științifice.

Echipajul navei cosmice 
„Soiuz T-5" se simte bine, 
iar sistemele de bord func
ționează normal.

Ciudad de Guatemala

Atentat asupra Ambasadei

Accident de mină în Iugoslavia
BELGRAD 13 (Agerpres). 

— Agenția Taniug infor
mează că la o mină a ex
ploatării carbonifere de la 
Zenița, din R. S. Bosnia Ș* 
Herțegovina, s-a prddus, în 
dimineața zilei de 12 mai, 
un grav accident. Ca ur-

mare a exploziei gazului 
de mină, un număr de 39 
mineri și-au pierdut viața. 
Opt mineri, care au fost 
răniți, se află internați în 
spital, viața lor fiind în 
afara pericolului.

CIUDAD
MALA 13 (Agerpres). 
Ambasada Braziliei la 
dad de Guatemala a 
ocupată, miercuri, de 
tători de gherilă 
nînd organizațiilor 
tul popular de la 31 
rie" și „Comitetul 
unitatea țăranilor", 
au luat ostatici pe 
sadorul Antonio 
de Abreue Silva și 
nouă membri ai misiunii 
— informează agențiile 
France Presse, Reuter ' și 
UPI.

Autorii acțiunii, cer cre-

DE GUATE- area condițiilor pentru a 
ține o conferință de presă, 
prin intermediul căreia să 
informeze opinia publică 
mondială asupra „masacre
lor comise în Guatemala 
împotriva țăranilor". Ei 
au declarat că actuala 
juntă militară, condusă de 
generalul Rios Montt, a 
intensificat politica de ma
sacrare dusă de regimul 
precedent al , generalului 
Romeo Lucas Garcia, uci- 
gînd peste 3 000 de persoa
ne, în marea lor majorita
te țărani — precizează 
sursele citate.

Ciu- 
fost 
lup- 

aparți- 
„Fron- 
ianua- 
pentru 

care 
amba- 
Carlos 

pe alți

WASHINGTON 13 (Ager
pres), —. Președintele 
SUA, Ronald Reagan, și 
președintele Braziliei, Joao 
Figueiredo, au constatat, 
în cursul convorbirilor de 
la Washington, în legătură 
cu conflictul anglo-argen- 
tinian în privința Malvine- 
lor, că au poziții diferite 
în ce privește revendicările 
celor două părți. Totodată, 
în acest cadru a fost ex
primată îngrijorarea în le
gătură cu disputa și do
rința de a vedea imediat 
restabilită pacea, transmi
te agenția Reuter, care ci
tează oficialități america
ne. Brazilia, reamintește 
aceeași sursă, susține drep
tul Argentinei de suvera
nitate asupra arhipelagu
lui. Cei doi președinți s-au 
pronunțat pentru soluțio
narea cît mai rapidă, prin 
intermediul ONU, a con
flictului, de așa manieră 
încît „revendicările juste și 
onorabile ale ambelor părți 
să fie satisfăcute1*.

în jurul orei 
Transmisiune 
Ceremonia plecării gu
vernatorului' genial al 
Canadei Ri
chard Schreyer. 
15,00 Telex.
15,05 Admiterea în în- 

vățămîntul superi, 
or tehnic (consul
tații).

15.30 La volan — emi
siune pentru con
ducătorii

15.45 Emisiune 
germană.

17,40 Tragerea 
17,50 1001 de ___
18,00 închiderea progra

mului,
20,00 Telejurnal. Actua

litatea economică.
20.30 Civica. Restanțieri 

la... spiritul gospo
dăresc,

.20,50 Film artistic I „Ră- 
dăcini". Produc
ție a studiourilor 
mexicane.

22,10 Dezbateri cultu
rale. Poezia patri
otică.

22,35 Telejurnal.
22.45 Coruri celebre din 

opere.

10,15 — 
directă 1

auto, 
în limba

loto, 
seri.

memento

Mica publicitate
serviciu pe numele Brebe- 

: . i de
Fabrica de moyă*:it|ț<_.pa
nificație Petroșani. Grt-de- 
clar nulă. (668)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cîrciu- 
maru Elena, eliberată de 
I. M. Uricani. O declar 
nulă. (669)

V1ND Renault 10, tele- • . ...... L “
fon 44601, Petroșani, după nel Ioana, eliberată 
ora 14. (659)

VlND covor persan, 3/4, 
telefon 44666. (667)

CAUT femeie îngrijire 
copil, Petroșani, str. Repu
blicii, bloc 97/24, între o- 
orele 10—12.

PIERDUT legitimație de

DUMINICA, 16 MAI
8,00 Seraliștii în fața ba

calaureatului. Admi
terea în învățămîntul 
superior agricol (con
sultații).

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

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Desene animate ;

Tom și Jerry.
17,20 Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească.

18,10 Secvențe norvegiene.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea.
19,55 Cîntarea României.
20.45 Film artistic. Zbor 

spre lună. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor engleze.

22,15 Telejurnal. Sport.
22,30 Studioul muzicii u- 

șoare.
LUNI, 17 MAI

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17.50 1001 de seri,
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20.50 A ; patriei cinstire. 

Moment poetic.
21,00 Cadrați mondial.
21.25 Roman foileton. Dru

muri. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane. 
Episodul 1.

22,15 Telejurnal.
22.30 Albumul preferințelor 

muzicale.
MARȚI, 18 MAI J

11,00 Telex.
11,05 Educarea elevilor 

pentru muncă și cer
cetare.

11.25 Pentru curtea și gră
dina dv.

11,35 Roman foileton. Dru
muri.

12,20 Cadrân mondial.
12,45 Muzică populară. 
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.25 Muncitorești voințe 

unite într-un gind.
16,40 Clubul tineretului,
17.25 Destinul unor mituri.

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

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

mică.
20,40 Mărturii despre uni

tatea civilizației ma
teriale și spirituale 
românești.

21,00 Teatru TV. Filonul

moasă limba ce.-o 
vorbim.

17;50 1 001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitateâ econo

mică.
21,00 Film artistic. Buzdu

ganul cu trei peceți.

PROGRAMUL Ț\/
wumiunuiHnuuimiuiimuuimuuuiiHmmumtmmui

de Valentin Muntea- 
nu. Premieră pe țară.,

22.25 Telejurnal.
22.40 Din albumul celor 

mai îndrăgite melodii 
populare.

MIERCURI, 19 MAI
16,00 Telex.
16,05 Admiterea în treapta 

a II-a de liceu (con
sultații).

16.25 Șah.
16.40 Civica.
17,00 Tinere talente.
17.25 Mult e dulce și fru

O producție a Casei 
de filme Unu și a 
Casei de filme Trei. 
Partea I.

22,30 Telejurnal.
22.45 în lumina reflectoa

relor.
, JOI, 20 MAI

11,00 Telex.
11,05 Liceul în viața satu

lui.
11,25 Desene animate.
11.45 Film serial. Lumini 

și umbre.
12,40 Mărturii despre uni

tatea civilizației ma
teriale și spirituale 
românești.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.30 Galele „Gaudeamus" 

ale Conservatorului 
„Ciprian Porumbes- 
cu“ din București.

16,55 Studioul tineretului.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea .econo

mică.
20.45 Dosarele istoriei.
21,10 Un cîntec pentru 

țara mea. Muzică co
rală.

21,25 Viața culturală.
22,00 La frontierele cu

noașterii. Serial ști
ințific.

22,15 Telejurnal.
22.30 Meridianele cîntecu- 

, lui.
VINERI, 21 MAI

15,00 Telex.
15,05 Viața școlii.
15.30 La volan.
15.45 Emisiune în limba 

germapă.
17,40 Tragerea loto,
17,50 1 001 de seri.

18,00 închiderea programu
lui.

20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20.45 Film artistic. Buzdu

ganul cu trei peceți. 
Ultima parte.

22,15 Dezbateri culturale. 
Chipul comunistului 
în literatură.

22.45 Telejurnal.
SÎMBAtA. 22 MAI

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11.30 Festivalul muzicii 

românești. Iași — 
qjai 1982.

12.10 Teatrul TV. Filonul.
13.30 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Foarte bine.
19.50 Teleenciclopedia.
20.35 Film serial. Lumini 

si umbre. Episodul 
12.

21,25 Mica bibliotecă ve
selă.

22.10 Telejurnal. Sport.
22.30 Nocturnă TV.
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