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*>«alcul" estimativ 
condus la conclu

zia că de la începutul a- 
nului pînă la această 
dată trebuiau să fie ex
trase pe întreaga Vale a 
Jiului, din a- 
bataje do
tate cu com
plexe meca
nizate de

susținere, 
1 OOU 000 tone 
ne. Dar, această .. 
rotundă" nu a fost 
tinsă în termenul 
gramat. In primele 
tru luni și jumătate s-a 
realizat la complexele 
mecanizate cu circa 
70 000 tone-.de cărbune 
mai puțin decît 
planificat.

Luna aprilie a 
în acest context o 
preciere a realizărilor 
primului trimestru, atît 
în planul folosirii exten
sive cît și intensive a 
utilajelor de mare com-
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plexitate tehnică și cu 
parametri productivi ri
dicați. Numărul de com
plexe în funcțiune, din 
totalul celor evidențiate 
în zestrea minelor, se

tajele mecanizate 
fost, de asemenea, 
duse față de plan 
circa 10 la sută pe 
tru luni),

au 
re- 
Ccu 
pa- 
in-

A
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• Orientarea școlară și profesională. As
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Reviriment 
la mina Petrila

de cărbu- 
.cifră 

a- 
pro- 
pa*

era

adus 
de-

menține la jumătate, iar 
productivitatea muncii 
obținută în asemenea a- 
bataje, 
cu circa 500 
mediei primelor 
luni ale anului 
se situează în lunile a- 
prilie și mai sub cea 
planificată, fiind scoase 
din funcțiune în ulti
mul timp, la Uricani și 
Paroșeni,. complexe me
canizate de abataj în 
care se realizau vîrfuri

inun
de a-

deși superioară 
kg/post 

patru 
trecut.

care se realizau 
ale productivității 
cil, Vitezele medii 
vansare zilnică îri aba-

singurul 
dicator pozi
tiv înregistrat 
fiind produc
ția medie zil
nică pe a- 
bataj, supe

rioară celei planificate 
cu circa 50 tone /zi. Aici 
trebuie făcută precizarea ' 
că rezultatul este urma
rea nivelelor record a- 
tinse în prima parte a 
anului la producția zil
nică în cazul „marelui 
complex" de la Uricani, 
a nivelelor zilnice ridi
cate care s-au obținut 
la Lupeni, în stratul 3,

Ing. Anton HOFFMAN

Colectivul I.M. Petrila a înregistrat un 
adevărat reviriment îndeplinind și depă
șind zi de .zi planul la producția de căr
bune extras. Astfel, la finele celor două 
decade ale lunii mai se raporta la ni
velul întreprinderii o producție supli
mentară de peste 200 tone de cărbune.

In fruntea întrecerii pentru mai mult 
cărbune se situează colectivul sectoru
lui V, urmat îndeaproape de sectorul III. 
Datorită minerilor din brigăzile conduse 
de loan Baban, Gheorghe Rusu, loan 
Brad u și Nicolae Dinescu, care și-au de
pășit ritmic preliminarul zilnic, sectorul 
V a extras pînă ieri, peste sarcinile de 
plan pe luna mai 1500 tone de cărbune. 
La sectorul III s-a raportat, de asemenea 
o producție suplimentară de 1300 tone de 
cărbune.

La I.M. Lonea. bri
gada condusă de Iosif 
Clainba este pe loc de 
frunte în întrecerea so
cialistă.

Brigadă fruntașă
La I.M. Dîlja una dintre cele mai har

nice brigăzi de mineri este cea condusă 
de Nicolae Toma, de la sectorul III. Sub 
conducerea șefilor de schimb Vasile 
Blag, Nicolae Nistor, Ștefan Ploaie și 
Ludovic Varga, minerii din această bri
gadă raportează zilnic realizarea unor 
productivități mai mari cu cite 2 — 3 to
ne pe post decît, cele planificate. Aceas
tă însemnată creștere a randamentului în 
abataj se datorește bunei Organizări a 
muncii, aprovizionării operative cu ma4 
teriale pe toate schimburile, și discipli
nei de care dau dovadă toți componenții 
brigăzii. Pînă ieri brigada a extras 120 
tone de cărbune peste sarcinile de plan 
din luna mai. De la începutul anului mi
nerii din această brigadă au extras 
1000 tone de cărbune peste plan, situ- 
îndu-se pe loc de frunte în întrecerea 
socialistă.

Luna manifestărilor politico-ideologice,
culturale, educative și sportive din

sale

Valea Jiului
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viitorimii!
Cînd scriem despre 

; copii, trebuie să presa
răm cuvintele cu pul- 

I berea fină de,pe aripile 
‘uîutufilor. Cînd ne gîn- 
i/dim la ei, nimic rțu tre- 
; buie să ne tulbure gîn- 
: durile. Cînd îi privim, 
; nimic nu trebuie să ne 
i întunece- privirile. Cînd 
i muncim pentru ei, ni- 
i mic nu trebuie să fie 
: mai înalt decît munca.

(Continuare în pag. a 2-a)

omului muncii

și creației

radioamplificare, într-un rodnic 
schimb de experiență

3
i Ieri dimineață, parcă 

venind din albastrul ce
rului, o coloană ne- 
sfîrșită de copii de la 
grădinița cu orar pre
lungit din. cartierul Car- 
pați, într-o aliniere per
fectă, se îndreptau spre 
Casa de cultură. Ce mai 
larmă, ce mai zbucium, 

ș cîtă bucurie în glasuri
le lor cristaline ! Urma 
șă vadă și să audă... 
operetă! Veneau, par
că din albastrul cerului, 
purtătorii uniformelor 
albastre, într-un marș 

’ care înseamnă viitor, 
î viitorul prezent al unei 
; țări cu prezent și viitor, 
i Erau purtătorii visuri- 
î lor noastre de bine, de 
î liniște în case, de pace, 
: de pace...
i Așa i-am văzut ieri, 
i așa o să-i vedem mereu 
: crescînd sub ochii noș- 
? tri pentru creșterea țării 
; care îi hrănește. O co- 
i Ioană de copii este un 
i marș al viitorimii !
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Mircea BUJOBESCU

.Golurile" disciplinare 
se traduc în întîrzieri de execuție

a apartamentelor
Constructorilor din ca

drul șantierului 1 Petro
șani le revine ponderea 
cea mai mare — 510 ă- 
partamente — din planul 
anual al Grupului de șan
tiere Valea 
Jiului. Din 
acest impor
tant număr 
de apartamente
predate pînă ~ în prezent 
doar 32, la Petrila. Exis
tă condiții să fie predate, 
pînă la finele lunii iunie 
în total 
ceea ce 
puțin de 
planul
era situația marți 18 mai 
a.e. Cărui fapt se dato- 
rește această îngrijoră
toare rămînere In urmă ? 
Se poate oare aprecia că 
planul anual care revine 
șantierului va fi îndepli-

nit ? In căutarea răspun
sului • am arîalizat situația 
la cîteva puncte de lu- 

' cru. • . ■;
La blocul 1 E din Pe

troșani ritmul de lucru

de protecție. Fun- 
în spații largi e să- 
de mult, Lucrările

gard 
dația 
pată . 
de construcție întrerupte 
n-au fost 
Explicația ?

$

au fost

106 apartamente, 
reprezintă mai 
un sfert din 

anual. Aceasta

se menține intens de cî
teva zile.
zilnic, în 
turnarea 
elevații, 
tilajele, 
cu materiale sînt la nive
lul necesarului. In schimb, 
alături, la' blocul 3 E se 
simte, lipsa zidarilor...

Tronsonul, ultim al 
cului 59, reprogramat 
termen de punere în func
țiune în 1982 are elibe
rat amplasamentul. Te
renul s-a împrejmuit cu

Se avansează 
mod vizibil la 

fundațiilor și la 
Efectivele, u- 
aprovizionarea

încă reluate. 
Ne-o, furni
zează. șeful 
șantierului 1, 
Nicolae Sa

unei sînt 
luc'ăi'i de 
canalizări

su 
cîteva 

i unor

Toate metodele 
toacele folosite în 
prinderile minier. 
Valea Jiului pentru in
formarea oamenilor mun
cii asupra vieții politice, 
economice .și sociale, cît 
și în popularizarea u- 
nor inițiative , sau rezul
tate obținute Jn procesul 
de producție, constituie 
o importantă latură din 
activitatea .comitetelor 
de partid, a cărei efici
ență este determinată, 
jn mare măsură, pe lin
gă alte criterii speci
fice fiecărei forțrie în- 
parte , de operativitatea 
intervenției. Aceasta 
fost și ideea analizată 
într-un schimb de expe
riență organizat, în ca
drul Lunii manifestări
lor politico-ideologice,

nij- culturale, educative și 
tre sportive desfășurată sub 
din genericul „Laudă omu

lui muncii : și creației 
sale", la întreprinderea 
minieră Vulcan. Intr-o 
formulă originahi a fost 
examinată 
stațiilor de 
ficare,

activitatea 
radioampli- 

contribuțiș lor 
la popularizarea expe
rienței de muncă a co
lectivelor minerești,. 
Participanții — secretari 
cu propaganda în comi
tetele de partid și lucră
tori ai stațiilor — au 
dezbătut diverse ' aspec
te ale activității acestor 

a , mijloace ale muncii de 
informare a oamenilor 
muncii. Elementul ori-

Tiberiu SfcĂTARU
(Continuare în pag. a 2-a>

blo-
cu

de făcut < 
deviere a 
și cabluri".

Volumul 
portant de 
partamente 
șantierului 
cartierul Petroșani Nord I, 
la blocurile 59 A, și 59 B, 
prevăzute cu spații ’ co
merciale la parter. Ter-

cel mai im- 
i lie rări la ă- 

in cadrul
1 se află în

Viorel STRĂUȚ

fCjfttinuare în pag. a 2 a)
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MAI și IUNIE 
MM aie eriMi ?i erățeniei 
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In pagina DIALOG CETĂȚENESC, citiți 
astăzi :

Obiectivele stabilite trebuie realizate 
punct cu punct, fără... scăpări !
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ASTĂZI, DESPRE
In ziua de 10 mai, Dorel 

Murg, conducător auto ia 
coloana I.T.A. Cîmpu lui 
Neag circulînd cu autobas
culanta 31 HD 7258 pe 
ruta Cîmpu lui Neag — 
Bărbătenî într-o cursă
„contra cronometru" nu.s-a 
mai putut înscrie într-o 
curbă periculoasă, a ieșit

O îndelungată • expe
riență în pregătirea ca
drelor din minerit se a- 
flă la Lupeni, unde Li
ceul industrial minier 
continuă bogata tradiție 
a învățămîntului profe
sional ..................
la un 
perior, 
secință 
rească

dernizării
tehnicii și tehnologiilor băteni (strîngători 
de extracție a cărbune
lui din Valea Jiului. Ze
cile de generații de ab- pentru cabluri, prezoa- 

’l ne, obiecte de mobilier 
necesare școlilor din o- 
raș Sau autodotării).

In viitorul an de învă- rale ale orașului Lupeni, 
țămînt Liceul industrial acum aflați în etape de 
nr. 1 din Lupeni are ur- cristalizare a opțiunilor 
mătorul plan de școla- i ’

_._ „ __ ____________ rizare : IN TREAPTA I' Liceul industrial nr.
Toate acestea sînt doar (clasa ă IX-a) la profi- 

o parte din posibilitățile 
de formare multilaterală 
a elevilor, printr-o ar
monioasă integrare a 
procesului de învăță- 
mînt cu practica. Liceul 
industrial nr. 1 din Lu
peni are o mudernă ba
ză didactic-materială, în

(existent din 1921) 
nivel calitativ șu-

cele 12 cabinete, 6 labo
ratoare și 6 ateliere, se 
realizează un învățămînt 
activ, cu constante di
mensiuni formative, e- 
levii producînd o diver
sitate de repere necesare 
procesului de producție 

, al minelor Lupeni și Băr-

solvenți ai acestei vechi 
instituții de învățămînt, 
educație și cultură gă
sesc liceul în mijlocul 
unui adevărat parc, cu 
mari posibilități de prac
ticare a Sportului, de o- 
dihnă activă și recreere.

me
talici, pene paralele de 
diferite tipuri, suporți

1 urile mine, petrol, geo
logie 108 locuri și 36 
Ia cursuri serale ; meca
nică — 144; electroteh
nică — 108 ; construcții 
— 72. După încheierea 
treptei I elevii pot opta 
pentru treapta a Il-a 
(clasa a Xl-a) sau cursu-

rile școlii profesionale 
(în meseriile : miner — 
36 locuri; mecanic ma
șini și utilaje — 3b lo
curi). In TREAPTA a 
Il-a elevii sînt pregătiți 
în meseriile: miner — 
36 locuri; mecanic ma
șini și utilaje — 

curi;
Ician de mi
nă — 36 lo- 

1 curi; cons
tructori și zidari șamo- 
tori — 36 locuri și, la 
cursurile serale, 36 lo
curi — mașini și utila
je ; 36 locuri — mineri.

Elevii din clasele a 
VIII-a din școlile gene-

36 Io- 
electri

Cine-o fi 
de vină?

profesionale, vor găsi la
i..;....;. i 

din oraș, o scoală cu în
delungată experiență în 

- pregătirea temeinică, 
multilaterală și exigen
tă a tinerilor, contribu
ind la formarea lor în 
spiritul tradițiilor aces
tei instituții: învățătură, 
muncă, educație.

Tiberiu SPATARU

de pe partea carosabilă a 
drumului și a intrat în 
curtea cetățeanului Iosif 
Stănescu. Ce-or fi căutat 
acolo ? După ce autobas
culanta s-a izbit de un 
pom s-a răsturnat, condu
cătorul auto și prietenul 
său Adrian Giuroni care 
îl însoțea au fost... cata
pultați prin parbriz. Spre 
norocul lor nu 6-au ales 
decît cu cîteva zgîrleturi o 
spaimă zdravănă și ceva.- 
pagubă.

însemnată rezervă 
de cărbune!

mai,htrebuie să criticăm 
faptul că, din patru com
plexe care trebuiau 
înceapă să producă I 
această lună, doar unul, 
la Paroșeni, în stratul 
13, a intrat în funcțiune 
conform programării. 
Intre timp, la Lupeni, în 
straiul 3, sectorul IV, cu 
complexul din felia 10, 

fi
de

(Urmare din pag. 1)

să 
in

montat, se așteaptă 
nalizarea lucrărilor 
pregătiri, iar la Livezeni, 

cu 
în-

complexul montat și 
probele încheiate a ... 
tîrziat »ă producă din 
prima decadă pînă 
aceste zile, deoarece 
fost executat

Fabrica de mobilă din 
Petrila a început să-și 
capete un binemeritat 
renume pentru produ
sele ei de bună calita
te.'In clișeu: aspect din 
sectorul de croire a ma
terialului lemnos, unde 
se realizezaă piesele 
componente pentru mo
bilier.

Șia

în 
n-a 

la vreme 
suitorul care asigură ae
ra jtil independent a: 
batajului. In decada „ 
IlI-a urmează să fie in
trodus — se scontează 
că în termen —'un^aJh- 
complex mecanizat la Pe- 
trila.

Este evident că pentru

a- 
a

și la Paroșeni. în stratul 
13. Pe de altă parte în
să, îndeosebi în primul 
trimestru, producțiile 
zilnice au fost reduse la 
Lonea, Petrila, Livezeni 
și la unele abatâje de la 
celelalte mine.

Procesul de extindere 
a mecanizării complexe 
trebuie intensificat con
tinuu. Pînă la finele a- 
nului, în Valea Jiului, 
numărul de complexe în 
funcțiune trebuie să spo
rească ,1a 40, țar produc
ția totală care urmează 
să . fie extrasă din aba
taje dotate cu complexe 
să des?rveuscă 3 mili
oane tone de cărbune. 
Pregătirea temeinică 
respectarea întocmai
graficelor de introducere 
și reintroducere în ex
ploatare a t . '
mecanizate cuprinse 
programele fiecărei 
ne constituie, așadar, un 
domeniu prioritar. A- 
ceasta cu atît' mai mult 
cu cît principalele ne- 
realizări din prima par
te a anului — vorbind 
despre creșterea gra
dului de mecanizare în 
ansamblul Văii Jiului — 
au avut drept cauze ne- 
respectarea programelor 
privind introducerea în 
exploatare a noilor uti
laje, amînarea termene
lor stabilite, insuficien
ta preocupare a condu
cerilor colective, a ca
drelor tehnice față de 
asigurarea condițiilor ne
cesare introducerii lor la 
termen — condiții de ae- 
raj și căi de acces 
deosebi, așa cum 
petrecut lucrurile la 
vezehi, Bărbăteni, 
noasa, Petrila.

Concretizînd cele 
firmate, la complexele - 
mecanizate de abataj și 

exemple din luna

â-

ginal al schimbului 
experiență a fost 
test : realizarea

în-
s au

1.1- 
Ani-

'Urmare din pag. 1) ■

Colectivele stațiilor 
de radioamplificare

de 
un 

unei 
emisiuni pe o temă da
tă. Și astfel, audiin- 
du-se șl o emisiune re
alizată la stația de ra
dioamplificare a minei 
Vulcan, schimbul de ex
periență a fost cu ade
vărat o Contribuție la 
perfecționarea activită
ții din acest domeniu. 
Așa cura s-a evidențiat 
(ing. Adrian Popa, Ti
beriu Svoboda, Ion Gea
nă, secretari cu propa
ganda la minele Ani
noasa, Petrila și Uricani, 
dar și alți participanți), 
în fiecare întreprindere 
oxistă o experiență bo
gată, perfectibilă în
deosebi în diversificarea 
structurii emisiunilor și 
mai strînsa- legătură cu 
minerii și faptele lor 
de muncă. Aceste princi
pale direcții spre care 
trebuie să se concentre
ze atenția, comitetelor de 
partid sînt derivate 
importanta funcție 
formătiv-educâtivă a 
misiunilor de radio
au reguli specifice în 
întocmirea programelor, 
în alternanța euvînțului 
cu melodiile solicitate, 
găsirea celor mai potri
vite ore de emisie, ast
fel ca programele, să fie 
audiate de cît mai multi 
oameni ai muncii. Un 
util schimb de idei (de 
fapt miezul întregii ac
țiuni) a avut ioc pe mar- stilului colectiv de mun- 

struc-
e-

de

din 
in

e
lare

tratării disciplinei mun
cii și. tehnologice (să 
fie solicitate opinii ale 
celor care absentează și 
să se arate consecințele 
acestei atitudini asupra 
procesului de produc
ție), popularizarea mai 
inspirată a fruntașilor în 
producție sau portreti
zarea unor mineri cu ac
tivitate îndelungată și 
satisfacerea unor pre
ferințe muzicale ale a- 
cestora. Intr-o astfel de 
concepție, mai elastică, 
apropiată de om, pro
gramele stațiilor de ra
dioamplificare — cu po
sibilități foarte mari de 
influențare dacă avem în 
vedere difuzarea zilnică 
— sînt nu numai diver
sificate tematic ci au mult 
mai multe elemente de 
atracție, ingeniozitate, i- 
nițiativa celor care lu
crează în acest domeniu 
al acțiunii politice tre
buind să se manifeste șl 
în găsirea , uhui semnai 
muzical caracteristic fie
cărei întreprinderi ast
fel ca ascultătorii »ă-și 
spună : „Acesta este pro
gramul nostru !“.

Schimbul de 
riență (în care au 
relevate și unele

(Urmare din pag. 1)

expe-
fost 

greu; 
tâțf întîmpinate în mun
că, îndeosebi în ceea ce 
privește ' aparatura din 
dotare) a fost 0 acțiune 
binevenită (arătindu-se 
că astfel de manifestări 
sînt necesare îh fiecare 
trimestru), cu reale con
tribuții la perfecționarea

ginea emisiunii întocmi
te la mina Vulcan, sub- 
liniindu-se necesitatea 
practicării' interviului cu 
minerii și aprofundării

că și orientarea 
turîi și conținutului 
misiunilor stațiilor 
radioamplificare.

Eugen Iîerbei si Teodor 
Trifa.

I
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• UN ELEMENT NOU 
în construcția magazinului 
universal din centrul Pe- 
troșaniului —■ au început 
finisările exterioare ale 
fațadei principale. Exeeu-

• PROPAGANDĂ VI
ZUALA. Excelentă gazeta 
de strada a foto-cineclubu- 
iui „Orizont XI“ de pe-lin
gă Clubul ‘sindicatelor din 
Aninoasa. 1 
prezintă, într-o formă gra
fică atrăgătoare, formați
ile folclorice ale Clubului. 
Gazeta este coordonată de rămite cu care va fi orna- 
comi telul sindicatului 
mină și este îngrijită

Ultima- ediție ția fațadei serface în plăci
de travertin în combinație 
cu praf de piatră și terasit. 
intre timp a început mon
tarea plăcilor de ta’olă a-

pe mentată fațada posterioară 
de a magazinului.

menul inițial de 
era 30 iunie a.c. 
inițial deoarece, 
singură privire, i 
constata că termenul 
va putea fi respectat. La 
primele două tronsoane 
ale blocului 59 A sînt 
terminate elevațiile, iar 
la celelalte două tronsoa
ne abia s-a turnat fun
dația. La blocul 59 B si
tuația e ceva mși 
Au început să fie 
te diafragmele la 
S-au conturat deja, 
două tronsoane.

predare 
Zicem 

dintr-o 
se poate 

nu

bună, 
turna- 
pafter. 

pe 
__ ,. . primele... 

viitoare spații comerciale, 
sin l 
diii 
în

ec conști- 
,baza" lucrărilor — 

din formația 
de Gheorghe 

Neagoie. Șeful formației 
e supărat. Doi tineri care 
nu demult i-au fost în
credințați „pentru califi
care" Ion Du mi traseu și 
Vasile Țiplic n-au venit 
la lucru. „Vreau să fao

La una . din scări 
montate și planșeeie 
prefabricate. Aici îi 
tilnirii pe cei 
taie 
dulgherii 
condusă

• IERI, l.i l.upciii Șrâ 
așternut o îmbrăcăminte de 
asfalt pe porțiunea de drum 
deteriorată de alunecările 
de teren din zona fostei 
școli "nr. 2. Concomitent se 
continuă îh ritm susținut 
asfaltarea variantei mo
dernizate de ocolire de la 
Sohodol pînă în 
centru ah orașului. Din pă
cate zona șoselei Vîșepza- 
Bărbăteni continuă să se 
afle într-o stare deplorabi
lă. Cînd vor ajunge asfal- 
tatoiii și aici ?

oameni din ei. Ii mai pri- 
... mese o dată, de două ori,

că e greu fără ei, dar 
dacă nu se dau pe braz
dă mai bine mă- lipsesc 
de ei- — ne-a spus cu 
năduf șeful de echipă. 
Intr-adevăr, cei 7 oa
meni cîți are acolo Gheor-

completelor
în ,

mi- atingerea numărului pla
nificat de complexe în 
funcțiune la finele anu
lui, în lunile următoare 
se cere o amplă mobili
zare a potențialului u- 
man Și tehnic al între
prinderilor miniere. A- 
ceasta impune, în pri
mul find, o coordonare 
și urmărire insistentă și 
competentă din partea 
cond ticurilor -colet five
ale întreprinderilor 
niere, a problemelor 
ganizatorice lagate 
pregătirea din timp 
întregului ansamblu 
lucrări minere, a 
Ioanelor tehnice

mi- 
or- 
de 
a 

de 
mij -

necesa- . 
re punerii în funcțiune, 
la termenele programa
te, a noilor și 'marilor 
capacități productive, ca
pacități pe seama cărora 
urmează să fie obținute 
în principal creșterile de 
producție, și 'productivi
tate ale anului în Valea 
Jiului.

fectivul necesar și plani
ficat — circa 100 oameni 
zilnic —cpe șantier se a- 
flă scriptic 46. Dar fap
tic, adăugăm noi, lucru
rile stau și mai rău. La 
lucru se găseau doar 32 
de oameni. Zece oameni 
lipseau nemotivat. Nu

„Golurile44 disciplinare

fic, pe liîrtie, figtit’ează 
un plan valoric de 2,5 
milioane lei. Pentiu rea
lizarea acestuia ar trebui 
să fie prezenți.. ziii.ie : ți
cei 100 de oameni... Evi
dent că în astfel de boii-, 
diții rămînerîle în urmă 
se adună zilnic. Deci, ce
le 112 apartamente din 
cartierul Petroșani—Nord I 
vor fi predate cu îhtîrzie- 

în creștere", dacă nu 
icu măsuri energice

glie Neagoie nu prididesc 
cu lucrul. Stau uneori' 
peste orele de program, 
pînă seara tirziu. Iar di
mineața sînt primii pe 
șantier. In dimineața zi
lei de 18 mai, maistrul 
Viorel Cimpoia a fost ne
voit să aniiîfte pentru eî- cern tot ce putem, 

destăinuie 
ei, dar fără 
e greu, nu 
achităm de 
plan".

In sediul

ie va ore o comandă pen
tru beton sosită „la. față 
locul ui“ deoarece oame
nii lui Neagoie, riefiinS 
toți prezenți, n-au reușit 
să finalizeze o supraînăl- 
țare lă diafragmă.

De la cei doi șefi 
puncteloy de' lucru 
aici aflăm că față de

ai
de
e-

• A -ÎNFLORIT LILI A
CUL. Pe dealurile din ju
rul Baniței și pe defileul 
Jiului a înflorit liliacul 
sălbatic.. Este o adevărată 
îneîntare să străbați aces
te zone. Atenție, însă, sti
mați cetățeni protejați a- 
eeastă podoabă a munți- 

a nu re
el. dispa-vechiul lor n0?tri> Pentrugreta ireparabila 

riție ! .

• GRADINĂ DE LE
GUME lîngă cantină ! O . 
asemenea salutară inițiati
vă gospodărească este 
curs de materializare

mai din formația de be- 
toniști condusă de Fran- 
< isc Oprea lipseau 
oameni; J _ 
Gligor . Comșa, 
Gosav, Tunase

'‘. loan ITigăță, loan 
și Vasile Cobuz. .

i șase 
Dragoș Cerna, 

Andrei 
. Macarov, 

i Bako, 
„Noi fa- 

. . ni se
șeful forrtiăți- 
atîția oameni 

ne
. de

răzbim să 
sarcina

............  organizării
șantier maiștrii

., - <le
llie Ca- 

tilina și Viorel Cimpoia 
no arată cum stau cu pla
nul pe lună mai. In gră-

.aceste zile la noua cantină 
de la l.M. Petrila. Colegi 
tivul sectorului de sur 
prafață este angrenat în a- 
menajărea terenului viran 
ce se întinde de la clădi
rea cantinei și pînă la 
drumul de acces spre in
cinta minei, teren ce - a 
fost împrejmuit și pe care 
se transportă și se așter
ne pămînt vegetal in ve- 
derea cultivării de legume 
și zarzavaturi.

• SPECTACOL. „Arme
ni nii de primăvară" este ge- 
în nericul concert-specțaco-

re „i 
se iau

l pentru corelarea - planu
lui cu cerințele 
de pe. șantier. 
Nicolae Sasu, 
gurat că vor fi sporite e- 
fectivele după 25—30 mai, 
cînd se vor termina lu
crările de finisare la ma
gazinul universal, unde 
sînt concentrați zilnic, 
circa 130-140 muncitori 
calificați.

, Evident, se cer : măsuri 
ferme și din partea orga
nizației de partid, a co
mitetului sindicatului pen
tru întărirea discipiineiț 
pentru reducerea numă
rului măre de abs..nțe ne- 
mstivate. care' se constată 
la punctele de lucrul

concrete
Tovarășul 

ne-a asi-

lului programat pentru azi 
(orele 17. și 20) la casa de 
cultură Petroșani. Iși dau 
concursul formația vocăl- 
instrumentală „Continen
tal", cunoscuții interpreți 
de muzică ușoară și tînără, 
Gina Pătrășcu, Mircea Vin- 
tilă, George Nicolescu, pre
cum și prezentatorul Flo
rin Silviu Ursulescu.

I
I

Rubrică realizată de 
V. STRĂUȚ
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olanele vizate răspund

rezolvării

««Steagul roșu“ a criticat,Obiectivele stabilite trebuie realizate 
punct cu punct, fără...

înfăptuirii programu
lui de înfrumusețare a • 
localităților Văii Jiului în 
paralel cu îmbogățirea 
zestrei lor de dotații gos
podărești 21.
sînt dedicate în această 
perioadă preocupări stă
ruitoare din partea Con
siliului popular municipal, 
a E.G.C.L., a altor colecti
ve de oameni ai munciiși 
a cetățenilor. Contribu
ția unor colective la rea
lizarea lucrărilor care fac 
obiectul programului e- 
dilitar amintit — îmbo
gățit substan
tial^ odată 
cii^ declararea 
lunilor mai 
și iunie drept 
luni ale or
dinii și cu
rățeniei —, 
este într-a- 
devăr dem
nă de relevat. Alte co
lective... Dar să consem
năm cîteva dintre 
ce fac parte din 
categorie. Pentru 
rul de participa.iți și -vo
lumul de lucrări realizat 
pe taluzurile de Ia Dă-, 
rănești, se cuvine a fi 
evidențiate colectivele 
I.U.M.P. și l.R.I.U.M.P. 
Aqeste două colective au 
fixat un mare număr 
de gradene pe ambele 
laturi ale șoselei — ac
țiunea continuînd —, 
iar în prezent o echipă 
de muncitori, tot de. la 
I.U.M.P., efectuează 
vopsirea balustradelor 
podului peste Jiu, după 
ce un grup de oameni de 
la aceeași unitate i-ău 
spălat suprafața caro
sabilă.
Iară 
E.G.C.L. ai 
au spălat suprafața ca
rosabilă și efectuează 
vopsirea balustradelor 
podurilor, peste albia Să- 

, lătrueului. La amena
jarea și înfrumusețarea 
intersecției de la Ișcronf 
participă, de asemenea, 

"tțcîteVâ colective. Cel al 
f formației de mixturi as- 
faltice Livezeni (șef de 
formație ing. Liviu Cos- 
tache) a realizat bordu- 
rarea celor două triun
ghiuri, în interiorul că
rora s-a transportat pă- 
mînt vegetal pențrj a-

menajarea de ronduri cu 
flori, cei al E.G.C.L. a 
săpat fundația, iar cel 
al S.U.T.—T.C.H. con
fecționează însemnul in- 

edilitare îi trării în municipiu, care 
va fi fixat în curînd la 
poarta sudică a Văii Jiu
lui. Substanțială și deci 
demnă de relevat este 
și participarea la acti
vitățile de înfrumuse
țare a școlilor din mu
nicipiu, dintre care s-au 
remarcat în mod deosebit 
liceele economic, de in
formatică, industrial mi
nier, precum și unele

cele 
prima 
liumă-

O acțiune sinii- 
realizează . și 

cărei oameni

Semne de

scăpări!
„actualizat"" zonele verzi. 
Același suflu ar fi ca
zul să-i mobilizeze și 
pe locatarii blocului nr. 
1 din strada Venus la 
împrăștierea . pămîntului 
vegetal adus în preajma 
blocului, lor, să-i îndem
ne pe unii locatari ai blo
curilor nr. 8 și nr. 12: 
din strada Aviatorilor să 
depună reziduurile ' in,. 
containere, nu pe lingă 
blocuri, iar pe construc
torii de pe șantiere la , 
mai mult respect față de 
munca semenilor care 
string zilnic pămîntul și 

betonul îm
prăștiate de 
ei pe străzi. 
Dator cu o- 
norarea pro
misiunii de 
a trimite un 
buldozer pen
tru nivelarea 
pămîntului 

în grămezi
Li- 

Va-

In cadrul recentei se
siuni a Consiliului popu
lar al orașului Lupeni au 
fost declarați gospodarii 
fruntași ai orașului pe 
anul 1981.

Pe 
instituții, locul I a fost 
atribuit E.G.C.L., locul 
II — I.C.S. Mixtă, iar lo
cul III — Șantierului» 3 
construcții Lupeni.

Pe circumscripții elec
torale, locurile fruntașe 
au revenit circumscripți
ilor nr. 20 — deputat To
ma Horea, nr. 13, depu
tat Aurel Colda, și nr. 9 
— deputat Viorica Stin
gă.

întrecerea dintre aso
ciațiile de locatari a fost 
câștigată de asociația nr. 
2 (președinte Iosif P.a-

colța). Pe următoarele 
două locuri s-au situat a- 
sociația nr. 13 (președin
te Cornel Muntean) și a- 
sociația nr. 5 (președin
te Oprea Zgura). Unită- 

întreprinderi și ților fruntașe le-au fost 
înmînate din partea con
siliului popular diplome, 
și fan io a n e. In
signe „Fruntaș în gos
podărirea și înfrumuseța
rea orașului1" au fost a- 
cordate unui număr de 
20 de cetățeni. Printre a- 
ceștla se numără -Titu 
Mischie, Gheorghe Pană, 
Iuliana Năsturică, Nicolae 
Slmionescu, Virgil Dumi
trescu, Ioan Pateșari, Jo- 
sif Racolța, Alexandru 
Nicula, Elena Diaconu, 
Constantin Boancă si al
ții. (M. AVRAM)

în strada mare,..

ar-
Cir- 

și

i- 
cu

depus 
lingă stația PECO 
vezeni este și ing. 
lentin Enache de la lo
tul Petroșani al î 
rului Sibiu al T.C.
Constructorii rețelei 
termoficare (șef de 
tier ing. Nicolae Nemeș) 
trebuie să urgentezi 
coperirea canalului ter
mic -și nivelarea „dunei" 
de pămînt din preajma 
" ' ■ “ iar

re
ce

» 
să nu .'nai amî- 

zugrăvirea pieței a- .

Ș-intie-
Jnd. 

de 
șan-

Casei de cultură, ’'
— odată cu 
altor sarcini

școli generale. Recepti
vitate față de .cerințele: 
elevării aspectului zo
nelor din preajma 
terei principale de - 
culație au dovedit
conducerile Jntreprinde- 
rii de morărit și panifi
cație, cooperativei „Uni- 
rea“, sucursalei din pe
troșani â I.C.R.A". Deva, 
C.P.V.I.L.F., precum și 
un număr însemnat de 
locuitori cu gospodării 
individuale din Petro
șani, Iscroni, Vulcan ca
re au fost sprijiniți să 
înlocuiască gardurile 
nestetice de la șosea
garduri noi, frumoase dih 
prefabricate de beton ori 
rame și plasă metalice.: 
Adresăm aceleași 
cieri și miilor de 
țeni din cartiere 
și-au recondiționat 
fruniusețat zonele 
din preajma: 
au săpat și cultivat 
gume și zarzavat pe 
parte din spațiile pîriă ni) 
demult nefolosite.

Acțiunea „Mai și iunie 
— luni ale ordinii și cu
rățeniei"" este în pl ină 
desfășurare. Este necesar 
ea suflul ei proaspăt, în
noitor să ajungă și la lu
crătorii dispensarului 
man și creșei-cămin 
strada Aviatorilor, : 

. încă nu și-au săpat 
țiunile ce le revin

apre- 
cetă-
. care 
și în
verzi 

blocurilor, 
ie

ri

u- 
din 

care 
por

ci în 
peluzele străzii și nu și-au

E.G.C.L. 
zolvaiea 
i-au fost încredințate 
ar trebui 
ne
limentare din cartierul 
Aeroport, asfaltarea spa
țiului de parcare a au- 
torișinelOr ‘din strada 
Republicii, blocul nr. JOI, 
și a părții carosabile a 
viaductului spre noul 
stadion, Întreprinderea 
de tricotaje și mina Li- 
vezeiii.

Unele aspecte privind 
ordinea și curățenia în 
cartiere reclamă parti- 
ciparea mai numeroasă 
și eficientă a cetățenilor. 
Aceasta deoarece atît 
colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile 
economice, cît și cetățe
nii sînt deopotrivă inte
resați ca orașul în care 
trăim și muncim să fie 
ordonat, frumos și curat.

In ultimele zile, pe 
străzi mai lăturalnice din 
Lupeni a putut fi văzut 
un ins, „topi tor" de alu
miniu într-un stil*  cu to
tul original. Ce face a- 
„cest individ? Se așează 
pur și simplu în mijlocul 
străzii, de preferință, a- 
colo unde nu e asfalt. 
Pe lingă el se aeiuesc 
solia și copiii. .Cu seîndu- 
rele de la lăzile de am
balaje, în plina, strada, 
face un foc mare pe ca
re așează b tavă din ta
blă neagră, luată de prin 
gunoaie. In această, usten
silă topește, chipurile, a- 
luminiu și începe; „Cine 
mai vrea linguri și furcu
lițe aluminate. Un leu bu
cata pentru toată lu- 
mea". Ei bine, mi-a fost

dat să văd cum rnuiți 
pii și chiar gospodine a- 
duc linguri și furculițe 
să le facă mai frumoase. 
Personal mă îndoiesc că 
soluția din mizerabila ta
vă a „topitorului" e a- 
luminiu. Mă întreb apoi, 
de unde are acest ins a- 
iuminiu și dacă are au- ■ 
torizație de funcționare 
în asemenea condiții.

Oameni buni, 
în ce condiții 
acest ins cu

- furculițele pe 
neavoastră le 
iii farfurie. Nu 
altceva, dar ce am văzut, 
nu numai eu, este o cu
rată țigănie care trebuie 
eradicată.

CO-

uitați-vă 
lucrează 

lingurile și 
care dum- 
introduceți 

pentru

Avram MICA,
Lupeni

Nu așa !

DISTRACȚIE. Unii din- ■ 
tre locatarii căminului 
studențesc situat pe stra
da Saturn sînt mari con
sumatori de băuturi îm
buteliate. Le introduc in 
cămin pline, deși este in
terzis acest lucru,, iar du
pă ce le' golesc conținu
tul au o metodă origina
lă și cred 
de a scăpa de sticle a- 
runeîndu-ie de la etaj 
peste ferestre. lzbindu»se 
de trotuar sticlele pro
duc zgomot, iar Cioburile 
constituie un 1 permanent 
pericol de accidente. Pe
ricol de accidente cons
tituie chiar și simpla a- 
luncăre a sticlelor deoa
rece pe stradă circulă oa
meni' care pot Ii jcv iți de ca bună-ziua.. A plătit e- 

xact 3 lei pentru fiecare 
pungă. Desfăcînd una din 
pungi, s-a uitat așa din 
curiozitate pe bilețelul a- 
flat în interior. Printre 
altele scria cît se poate 
de citeț; 2,75 lei. Deci 
pentru cele 4 pungi tre
buia să plătească 11 și 
nu 12 lei. Și cînd te gîn- 
dești că vînzătoarea nu 
. _ 2 invoce nici mă
car Hpsa de mărunțiș. O 

fă—1 o oare numai din...
(D.C.)

.tajele superioare le-a 
nundat o parte din locuin
ță. Sesizînd starea de fapt 
la secția Petrila a E.G.C L. 
Petroșani au l'cst tratați 
cu indiferență. Nu era ca
zul unei intervenții ope
rative pentru remedierea 
defecțiunilor? .

MĂRUNȚIȘ. Mai 
ei distractivă trecute, printre alte 

duse sosite la patiseria 
din cartierul Hermes s-a 
numărat și pufuleții. liet 
na Tirga, domiciliată p 
strada Șt. O. Iosif din Pe
troșani, blocul 1 B, apar
tamentul 32, a intrat îm-' 
preună cu fetița să cum
pere și a cerut patru pun- 
gulițe, pentru care a fost ta
xată eu 12 lei. Deci clar

acest
Pe

cei ce și-au găsit 
mod de distracție, 
cînd măsuri de eradicare 
a acestui gen de distrac
ții? Le așteptăm cit mai 
degrabă.

INDIFERENȚA. v Fami
lia lui loan Dinga locu
iește în blocul 55, apar
tamentul 88 de pe strada 
Republicii din orașul. Pe
tri ia. Intr-una din: came- putea să 
rele apartamentului a că
zut tencuiala de pe tavan, 
iar apa infiltrată de la e-

fi făcut-o 
greșeală ?

Că locuitorii cartierului 
8 Martie din Petrila sînt 
buni gpspodăj’i o dove
desc zonele verzi îngri
jite, trandafirii, prezenți 
la majoritatea . blocurilor, 
precum și grădinile de 
legume și zarzavaturi. 
Din păcate, unii 
și-au împrejmuit 
verzi in care au
legume cu

• confecționate

locatari 
zonele
cultivat

garduri urile, 
sîrmă

ghimpată, bucăți de 
blu de tracțiune, din 
groși și înălți. Ba 
și-au făcut și porți eu la
căte: Aceste garduri sînt 
dincolo de aspectul fru
mos 
trebuie

ca- 
pari 
linii

are

Toina ȚÂTARCĂ

Primăvara

e mai 
fără

al urbei noastre și 
_____ renunțat la ele. 
Exemple de blocuri unde 
se întîlnesc asemenea 
garduri silit multe.. Voi 
aminti doar blocurile 6, 
7, 9, 10, 23, 21. Mai sînt 
și altele. Ar fi de dorit 
(•â lucrătorii de la con
siliul popular al orașu
lui Petrila care răspund 
direct de trenurile gosr 
podărești să mh'cp'indă

vizită în cartierul noș- 
și sa decidă în lu- 

sistematizării
frumos, eu 

asemenea gar-

Cu referire la articolele 
„Măsuri, nu promisiuni", 
„Să nu mai fim ocoliți**  
și „Obiective urgente in 
cartierul Aeroport", apăru
te în ziarul „Steagul ro
șu"*  nr. 9196 din 2 aprilie 
1982, conducerea E.G.C.L. 
Petroșani ne-a făcut cunos
cute următoarele :

„Defecțiunea de ia co
pertina blocului 40 din 
strada Viitorului va fi re
mediată în luna mai 1982, 
cînd timpul va permite e- 
fectuarea unor lucrări de t 
zidărie și izolații; :

Reparația acoperișului 
blocului 4 din strada in- ■ 
dependenței, la care s-a re
ferit al" doilea articol, este 
prevăzută în lista de lu
crări pe anul 1982 Și «a 
fi atacată în lunile acestei / 
veri.;?'::' v a;:.;. ' i

In cartierul Aeroport — ; 
Petroșani s-au desfășurat 
masive acțiuni de curoțe- 
nie și iniranxx-țai'e, care 
au schimbai în bine fața 
acestui cartier. Printre a- 
ceste acțiuni poate ci enu
merată și cea de colectare 
și „predare a fierului ve
chi din jurul centralelor și 
punctelor termice, de trans
portare a materialelor și 
pieselor rezultate din ■ de- 
zafectarea centralelog . și 
transformarea lor în punc
te termice pentru termofi
care, acțiune desfășurată 
în colaborare cu Exploata
rea de termoficare șl care 
va continua și în lunile 
următoare"".

In încheierea răspunsu
lui trimis redacției se spu
me : .

„Considerăm intervenți
ile presei de un real aju
tor in munca noastră și 
vă solicităm sprijinul și pe 
mai departe, deoarece nu» 
țhai printr-o strînsă cola
borare putem contribui la 
înfrumusețarea orașului și 
Ia rezolvarea cererilor în
dreptățite ale . Ibcatari'or 

le . adminis-
I

este semnat 
unității, ing.

imobilelor ce 
trăm".

Răspunsul 
de directorul 
E. Farcaș.

Răspundem 
cititorilor

mina legii 
cum 
sau 
duri.

VIIȘOREANU
Petrila

Muncitori de la co
operativa „Constructo
rul" din Deva detașați 
în Valea Jiului continuă 
montarea de garduri din 
prefabricate de beton în 
zona Livezeni.

Foto : T.

9 PETRE MUT TOIL,.
Petroșani. Verificările
< acute ai 
relatate 
vire la 
gramului 
facere a 
casnic d: 
ăgroalime 
troșani.

să se respecte ; 
promisiuni în 
Dacă totuși d 

se .repetă, se

u confirmâț cele 
de dv. cu pri- 
respectarea pro-

■ uiți tații tie des-
• obiectelor de uz

lin incinta pieței
■atare din Pe-
Programul e fă-

V.

Intrăm .în magazinul 
hr. 5 de legume-fructe 
din piața agroalimentară 
a municipiului Petroșani, 
profilat, mai recent, pe 
desfacerea uneltelor a- 
gricole și a semințelor 

. atît de necesare celor ce 
doresc să cultive legume.

— Ce semințe ne ofe
riți, tovarășe responsabil 
Virgil Sălcianu ?

nu așteaptă după semințe
— De ridichi de iarnp 

și de, păstîrnac.
De luni de zile maga

zinul respectiv nu a pri
mit nici un fel de se
mințe. Cauza : nu sînt 
în depozit. In localități
le de șes, însămînțarea 
grădinilor. s-a încheiat 
de mult. Nici la^ noi, în 
Valea Jiului, însă, pri
măvara nu așteaptă du
pă semințe.

Tot la acest magazin, 
la începutul primăverii 
au sosit 400 de șape pen
tru seră, din» care nu 
s-au vîndut decît... 4 bu
căți. De ce nu se pri
mesc și altfel de unelte 
cum ar fi * greble, caz- , 
male, etc. care sînt strict 
necesare în fiecare gos
podărie ?

Nicu TRĂISȚARU

f

cut !
vein 
sens.

: ențele
Lua măsuri „ pentru eurma- 
rea lor. ■;
• TIBE&IU KELE-

• MEN, Petroșani. Cele se
sizate de dv. se adeve
resc, dar magazinul ali
mentar nr. 16 din piață 
are cel mai mare plan ie 
desfacere din Petroșani. 
Deci .și cantitatea de pro
duse repartizate este mor
măi să fie măi mare.
• ION ANGHELUȚA, 

Vulcan, Verificlnd cele 
semnalate de dv., nu am 
găsit nici urmă de Cicoa
re, care după cum susți
neți se introduce în ca
fea. Calitatea cafelei, în- . 
tr-adevăr, poate fi mai 
bună.

■ $ r
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zacruziLirzaroi în lu/mf
Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-itngare de colaborare economică

BUDAPESTA 20 (Ager
pres). — La Budapesta s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
XV l-a sesiuni a Comisiei 
mixte' guvernamentale ro- 
înăho-ungare de colabora
re economică și tehnico*  
științificii. In spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor 
la nivel înalt româno-un- 
gare, sesiunea a examinat 
stadiul și posibilitățile de 
amplificare și diversificare 
a colaborării economice, 
precum și a schimburilor 
de mărfuri dintre cele două 
țări. :

• LISABONA 20 (Ager
pres). — La Lisabona a 
avut loc plenara C.C. al
P. C. Portughez. Au fost 
discutate probleme ale 
situației interne din- Por
tugalia. Plenara a adre
sat o chemare la unitatea 
tuturor forțelor democrati
ce și și-a exprimat con
vingerea că forțele pro
gresiste portugheze sînt 
capabile să asigure evo
luția țării pe calea des
chisă de revoluția din a- 
prilie 1974.

Protocolul sesiunii a 
fost semnat de tovarășul 
Nicolae Constantin, vice*  
prim-mlnlstru al guvernu
lui, președintele părții ro

Evoluția conflictului anglo-argentinian
NAȚIUNILE UNITE 20 

(Agerpres). — Membrii 
Consiliului de Securitate 
s-au întrunit, miercuri sea
ra, la sediul O.N.U. din 
New York, în cadrul unei 
reuniuni cu ușile închise 
— consultări privind con
flictul Malvinelor.

Secretarul general al
O. N.U. a anunțat că, în 
urma mai multor întîlniri 
cu reprezentanții guverne
lor Argentinei și Marii 
Britanii, au fost înregistra
te progrese substanțiale și 
s-a ajuns la înțelegeri a- 
supra anumitor puncte ale 
planului său, dar a su
bliniat că mai sînt nece
sare cîteva zile pentru a 
pune de acord pozițiile 
celor două părți.

Pe de altă parte, secre
tarul general al. O.N U. a 
anunțat că a luat legătu
ră cu președintele argenti
nian Leopoldo Galtieri, și 
cu premierul britanic, 

mâne în comisie, și de 
Jozsef Marjai, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, 
președintele părții ungare 
în comisie.

doi, tovarășul Nicolae 
Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al CC. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, a 
fost primit de tovarășul 
Gyorgy Lazar, membru al 
Biroului Politic al C.G- al 
P.M.S.U., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Ungare. )-•••? ■

Din partea conducerii de 
partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, 
personal a tovarășului

Margaret Thatcher, ex- 
primîndu-și îngrijorarea în 
legătură eu stadiul în ca
re se află negocierile 
privind conflictul asupra 
Insulelor Mal vine:

★
BUENOS AIRES 20 (A- 

gerpres). — Agențiile in
ternaționale de presă in
formează — citind un co
municat âl Statului Ma
jor comun Argentinian —- 
că, la 19 mai, Marea Bri- 
tanie a efectuat noi rai
duri de bombardament a- 
supra localității Puerto

IN CONTINUAREA 
manifestărilor dedicate 
marelui compozitor român 
George Enescu, la Biblio
teca română din New 
York a avut loc o seară 
cultural-artistică, în cadrul 
căreia muzicologul Viorel 
Cosma a prezentat comu
nicarea „George Enescu 
— un genial reprezentant 
al muzicii secolului al 
XX-lea“. ■

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Bruxelles, cita
tă de agenția Associated 
Press, ministrul de exter
ne al Canadei, Mark Mac 
Guigan, a arătat că una 
din principalele 'probleme 
care va prilejui aprinse 
dezbateri la reuniunea la 
nivel înalt a principalelor 
țări occidentale industria
lizate de la Versailles va 
fi influența dobînzîlor ri

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului. Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, au fost transmise 
conducerii de partid și de 
stat a R.P. Ungare, per
sonal tovarășului Janos 
Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., un salut 
tovărășesc, cordiale urări 
de sănătate și de prospe
ritate poporului ungar.

Cu același prilej, din 
partea tovarășului Janos 
Kadar, au fost transmise 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un salut tovă
rășesc, cele mai rincere 
urări de bine și de sănă
tate personală.

Argentino (Port Stanley). 
Operațiunea, realizată de 
două avioane „Sea Har
rier**,  a fost respinsă de 
forțele argentiniene.

In cadrul unei confe
rințe de presă organizată 
la Buenos Aires,' Nicanor 
Costa Mendez, ministrul 
de externe al acestei țări, 
a declarat că „Argentina 
sprijină inițiativa de pace 
a secretarului general al 
O.N.U. și este dispusă să 
negocieze alături de el“ 
în problema Malvinelor 
(Falkland). I

dicate practicate în siste
mul financiar al Statelor’ 
Unite.

JOI, LA GENEVA au 
fost reluate convorbirile 

’sovieto-americane cu pri
vire la limitarea arma
mentelor nucleare în Eu
ropa, relatează agenria 
TASS.

PESTE DOUA MILIOA
NE de locuitori din Dane
marca, Norvegia, Suedia, 
Islanda și Finlanda și-au 
pus semnăturile pe Ape
lul privind transformarea 
cît mai grabnică a nor
dului Europei într-o zonă 
denuclearizată — a făcut 
cunoscut organizația „Par
tizanii păcii din Finlanda-*

Centenarul 
nașterii lui 

Nicolae Titulescu
LONDRA 20 (Agerpres). 

— In cadrul acțiunilor or
ganizate în' Marea Brita- 
nie pentru marcarea cen
tenarului nașterii lui Ni
colae Titulescu, la Asoci
ația presei externe , din 
Londra a avut loc o adu
nare festivă organizată de 
editura „Unified Printers 
and Publishers Co. LTD**,  
prilejuită de lansarea căr
ții „The Diplomacy of Ni
colae Titulescu**,  scrisă de 
publicistul Robert Goven- 
der. Lucrarea a fost pre
zentată de profesorul Vel
la Pilley, care a vorbit 
despre viața și activitatea 
diplomatică desfășurată de 
marele diplomat și patriot 
român. .

Evidențiind politica ex
ternă a țării noastre; ac
tivitatea prestigioasă pe 
plan internațional a pre
ședintelui N ic o 1 a e 
Ceaușescu în apărarea pă
cii și înfăptuirii dezarmării, 
așezării relațiilor intersta
tale pe baza principiilor de 
drept internațional, a rea
lizării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, 
vorbitorul a reliefat con
tinuitatea politicii exter
ne de pace și colaborare 
internațională promovată 
azi în România.

— informează agenția 
TASS.

POTRIVIT datelor pu
blicate de Direcția de sta
tistică din Wiesbaden, în 
primul trimestru al aces
tui an în R.F.G. au. dat 
faliment 3 700 de firme 
mici și mijlocii. Totalul 
falimentelor înregistrate 
depășește cu 35 la sută in
dicele atins în perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut.

POTRIVIT STATISTI
CILOR oficiale israeliene, 
prețurile la bunurile de 
larg ccnstun au crescut 
în luna aprilie cu 10,7' la 
sută. Luînd ea termen ie 
comparație anul 1990, eind 
a fost stabilit indexul de 
bază al prețurilor, pînâ 
acum costul vieții a cres
cut în Israel de patru cri.

In perioada 1—15 iu
nie 1982 se va desfășura 
în întreaga țară cea derfc 
patra campanie naționala^ 
de vaccinare a copiilor, 
împotriva pojarului (vac
cinarea antirujeolică).

In acțiunea de vacci
nare vor fi cuprinși co
piii născuți între 1 sep
tembrie 1980 și 31 august 
1981, precum și copiii o- 
miși din diferite motive 
în campania din anul 
1981.

Copiii din grupa de 
vîrstă arătată mai sus ca
re au fost vaccinați anti- 
rujeolic în cadrul unor 
Vaccinățj limitate ante
rioare, ca și copiii care au 
suferit de rujeolă (pojar) 
sînt exceptați de la vac
cinare. ;

La această vaccinare sîrit 
invitați să se prezinte la 
dispensarele medicale, cu

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : întîlniri tîrzii; 
Unirea ; Mondo umano.

PETRILA: Bariera.
I.ONEA: Maria Mi- 

rabela.

ANINOASA; întoar
cerea la dragostea din
ții.

VULCAN — Luceafă
rul : Legătura de sînge, 
I-II.

LUPENI — Cultural: 
Saltimbancii; Muncito
resc : Corleone.

URICANI: Toată lu
mea e a mea, I-II.'

Mica publicitate
VIND Fiat. 850 sporty 

Vlad Țepeș 8 Petroșani. 
(690)

SCHIMB apartament do
uă camere Deva strada Za- 

copiii din grupa de vîrstă 
arătată, atît localnicii, cît 
și familiile care au domi- 

SjCiliUl floțant pe raza 
dispensarului respectiv. 
Familiile cu copii vaccl*  
nabili și care în interva
lul respectiv se află oca
zional în alte localități 
decît cea de domiciliu se 
vor prezența la cel mai a- 
propiat dispensar medical.

Se subliniază rezultatele 
deosebit de favorabile ob
ținute prin aplicarea vac
cinărilor antirujeolice în 
perioada 1979—1982, fapt 
ce a determinat scăderea 
importantă a numărului 
de îmbolnăviri, precum și 
dispariția aproape comple
tă a cazurilor de ruJeolă 
complicată și a deceselor 
provocate de această boa-

(Agerpres)

TV

15,00 Telex.
15,05 Viața școlii.
15.30 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

15.45 Emisiune în lim
ba germană.

17,40 Tragerea loto.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal. ,
20.30 Actualitatea e- 

conomică.
20.50 Film artistic s 

„Buzduganul cu 
trei peceți**.

22,15 Dezbateri cultu- : 
rale.

22.45 Telejurnal.

memento

rand, blocul P 4, ap. 89,',sc. * 
V, etaj I, cartier Gojdu, cu 
similar Petroșani. Adresați-- 
vă Mardare Ion str. Inde
pendenței, bloc 22, ap. 5, 
sc, II Petroșani. (688)
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DUMINICA, 23 MAI
8,00 Teleșcoală.
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,
18,40 Micul ecran pentru 

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

mea. Răsplata hăr
niciei. Reportaj.

19,50 Cîntarea României. 
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran.

20.30 Film artistic. Dra
gostea unei fete. Co
producție franco-ita- 
liană.

22,00 Tel'jurnal.
Sport.

22,20 Melodii îndrăgite.
LUNI, 24 MAI

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17.45 Repere siriene.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,30 Orizont tehnico-ști- 

ințifio,
20,55 A patriei cinstire. 

Moment poetio. 

21,05 Cadran mondial. Ro
mânia și problemele 

fa lumii oontemporane.
21,30 Roman foileton. 

Drumuri. Episodul 2.
22,20 Telejurnal.
22,35 Bijuterii muzicale.

MARȚI, 25 MAI
11,00 Telex. '
11,05 Profesorul — edu

cator comunist. Re
portaj.

11.30 Roman foileton. 
Drumuri. Episodul 2.

12,20 Cadran mondial.
12,45 Cîntece și dansuri 

populare.
13,00 Telex.
16,05 Școala satului — 

școală pentru rat. 
„Tinerii rămîn oa
meni ai satului...**.  
Reportaj-anchetă.

16.30 Reportaj pe glob. 
Buenos Aires. 

16.45 Clubul tineretului.
17.30 Iordania azi. Film 

documentar.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo-
I «nică-
20.45 Civica.
21,05 Film artistic. Sem-

nale deasupra ora
șului. O producție a 
studiourilor iugosla
ve.

22,2*5  Telejurnal.
22,40 Coruri celebre
.opere.

din

uumhuuummrtțnfuumrwiututmutnmrnuMuuf^am.

PROGRAMUL Țy
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MIERCURI, 26 MAI
16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16,25 Noi în anul 2000. •
16,45 Pe sub munte-n Fă

găraș. Emisiune de 
cîntece și dansuri 
populare.

17,00 Universul ♦emeilor.
17,40 Tragerea pronoex-. 

preș.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea econo

mică.
21,00 Telecinemateca.

Căi închise. Produc

ție a studiourilor din 
R.F. Germania.

22,15 Telejurnal.
22,35 Din albumul celor 

mai frumoase melo
dii populare.

JOI 27 MAI 1982
11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11,35 Film serial. Lumini 

și umbre.
12.30 Pentru curtea și 

grădina dumneavoas
tră.

12.40 Melodii populare.
16,' > Telex.
16,05 Viața școlii.
16.30 Formații artistice 

laureate la Festiva
lul național „Cînta
rea României".

17,00 Studioul tineretului.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea ‘ econo

mică. . .. . •■■■
20.40 Sub flamura parti

dului. Cîntece pa
triotice și revoluți
onare.

20.55 Occident ’82. Obscu
rantismul mistic — 
Drama unor destine.

21,20 Viața culturală.
21.55 La frontierele cu

noașterii. Serial ști- 
țific.

22,15 Telejurnal;
22.30 Studioul muzicii u- 

șoare. ■
VINERI, 28 MAI

15,00 Telex.
15,05 Admiterea în învă- 

țămîntul superior 
tehnic. (Consultații). 
Chimie.

15.30 La volan. Emisiune 
pentru conducătorii 
aut"'.

15.45 Emisiune în limba 
germană.

17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri,
18,00 Închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo

mică.7.,?
20.45 Film artistic. Jane 

Pittman. Producție 
a studiourilor ;; ame

ricane.
22,20 Cîntecul și poezia 

care ne-au însoțit 
istoria.

22,45 Telejurnal.
SIMBATA, 29 MAI

11,00 Telex.
11,05 Centre muzicale ale 

țării. Craiova —- tea
trul liric.

11,55 Film artistic. Jane
Pittman.

13.30 La sfîrșiț de săptă-
mînă. ,

16,00 Telesport. /
18.30 Mai, cronica eveni

mentelor politice.
18.50 1001 de sen.
19,00 Telejurnal,
19.30 Semnături în cartea 

muncii. Farestre sub 
munți.

19.50 Teleenciclopedia.
20.30 Virtuozi ai instru

mentelor populare.
21.50 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 
13.

21,40 Telejurnal.
Sport

22,00 Intîlnirea de sîmbă- 
tă seara. Varietăți 
muzical-distractive și 
coregrafice. 1
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