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teaqul roșu
O activitate în care trebuie 

sâ se implice cu responsabilitate 
întregul colectiv

I.M. Lupeni

Lflftd fhanifastĂrilor politico-ideologic»,
culturale, educative |i sportive din

Valea Jiului

lui muncii
și creației sale66

Laudă omu

Al cestei complexe acțiuni.WJ. 1 rt t»-»T z» rti-vi

anului trecut se constată 
o creștere medie a pro
centului de cenușă cu a* 
proximativ 1,1 puncte. Lu
cru deloc neglijabil dacă 
avem în vedere că de la 
începutul anului mina Lo-

între orele 9—12, spre 
xemplu — la claubaj nu 
erau decît... două munci
toare. Celelalte două — ni 
se spune — au fost luate 
din ordinul șefului secto
rului „transport" (ing. Bi-

CALITATEA CĂRBUNELUI
ntu*c'iic’âcâ\

■ volaru — n. 
n.) la... cură
țat de linii" ! 
Situația iîntîl- 
nită nu este

■ singulară.

Sm.— <să fim, cînd 
ne-am de&fs să abordăm 
problema calității eărbu- 

’’nelui la I.>I. Lonea (la pu
țin timp după o analiză 
recentă) nu am dorit . să 
vedem decît dacă urmarea 
— firească — 
a fost o îm
bunătățire a 
situației. Nu 
ne-am aștep
tat ca realita
tea să ne dezvăluie surpri
zele neplăcute pe care le 
redăm în rîndurile ce ur
mează. ;■?- . ' ■

De la sing. Dorina Ga
bos, responsabilă C.T.C. pe 

' mină, aflăm datele pri
vind calitatea. Procentul 
de cenușă (plan 38,0), a 
fost de 42,6 în ianuarie, 
42,4 în februarie, 41.9 în 
martie. 41.7 în aprilie. Ra
portată la aceleași luni ale

nea a pierdut datorită pe- Al doilea aspect: deasu- 
nalizărilor pentru neînca- pra stației de clăubare, la 
drarea în parametri de ca
litate, nu mai puțin de 
25 000 tone !

La stația de claubare am 
înțeleș de ce eforturile to
varășei sing. Dorina Gabos 
nu sînt încununate de suc
ces. Dimpotrivă. In primul 
rind deși se prevede ca pe 
fiecare schimb să fie asi
gurate 4 posturi la claubaj

deversarea benzii de aduc- 
țiune este montat un gră
tar care are rolul de a se
lecta cărbunele în două 
sorturi (mai-precis, în trei): 
0—14 și 14—80 mm de o 
parte și + 80 mm de cea-
Ioan Alexandru TATAR

La sectorul-III al IM. 
Lupeni au început lucră
rile de montaj al unui nou 

(complex mecanizat. Este 
vorba de un complex, de 
tipul SMA-2 de fabricație 
românească.

Noul complex va fi mon
tat într-un abataj frontal 
lung de 70 ml, încredințat 
minerilor din brigada con
dusă de Mihai Blaga. La 
lucrările de montaj parti
cipă echipa service con
dusă de Preda Calotă și 

■ maistrul Iosif Laszlo.
Conform graficului, noul 

complex va fi pus în func
țiune la 15 iunie a.c. și va 
asigura extragerea unei 
producții de circa 600 tone 
zilnic. (V.S.)

Ieri, la cluburile sindicate- 
lotuși la Casa de cultură au 

A avut loc, după dezbaterea 
cu tema „Integrarea tine
retului în munca și viața 
spirituală a orașelor", 
programe cultural-dis- 
tractive pentru tineri, iar 

> la Vricani, în întîmpina- 
rea Zilei internaționale 
pentru apărarea copilului 
— 1 Iunie, a fost orga
nizată o expoziție de car
te întregită de recitalul 
poetic „Copiii lumii do
resc pacea". Astăzi, mani
festările politico-ideolo- 
gice și educative se con
centrează în întreprin
deri — la preparația Co- 
roești este organizată, în 
ciclul tematic „Tribuna

ducătorul — specialist și 
om politic" ■—, în sălile 
de apel ale minelor Văii 
Jiului, unde formații ar
tistice de amatori susțin 
spectacole pentru mineri.

După două săptămîni de 
la declanșarea Lunii ma
nifestărilor politico-ideo- 
logice, culturale, educa
tive și sportive din Va
lea Jiului, organizată de 
Consiliul municipal de e- 
dueație politică și cultu
ră socialistă sub expresi
vul generic „Laudă omu- ___  ____ _
Iui muncii și creației sa- țăeilor" dezbaterea 
le", caracterul de mare 
diversitate tematică și 
implicarea în procesul de 
producție, acolo unde 
omul creează bunuri ma
teriale, constituie caracte
risticile pregnante ale a-.

Informări politice de sinteză
tn această săptămînă, în 

localitățile miniere ale Văii 
Jiului are loc instruirea 
propagandiștilor din învă- 
țămîntul politico-ideologic 
de partid, U.T.C., sindicat 
și O.D.U.S., Cu acest pri
lej se desfășoară o suită de 
activități cuprinzînd ex
puneri, dezbateri, întîlniri 
ce au o largă paletă

Preocupări stăruitoare pentru recuperarea 
restanțelor

Datorită preocupărilor fost extrase 880 tone de
stăruitoare din ultimul cărbune, adică 95 de tone 
timp pentru recuperarea mai mult decit prelimina- 
rămînerilor în urmă la 
producția de cărbune, co
lectivul sectorului III de 
la I.M. Dîlja a început să 
culeagă primele roade. în 
ziua de 25 mai a.c. a fost 
pus în funcțiune un nou 
abataj cameră, cu două a- 
ripi. Abatajul a fost în- 
creijjrfțat minerilor din 
brigada condusă de Nico- 
lae Pintilie. în prima zi 

-după punerea în funcțiu
ne la nivelul sectorului au

rul. Acest succes confirmă 
revirimentul care se sim
te și în brigada lui Nico- 
lae Tom a, în care șefii de 
schimb Șabin Prața, Var
ga Ludovic, Vașile Blag, 
și Mihai Pocanschi au ra
portat , depășirea prelimi
narului.

Concomitent, la orizontul 
400. minerii din brigada 
condusă de David Laszlo, 
pregătesc alte noi capaci
tăți în cărbune*. .

abordare a problematicii 
politicii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru. subliniind u-se
poziția constructivă . 
României față de marile 
probleme ale lumii con
temporane.

Asemenea informări po
litice de sinteză s-au des
fășurat la Lupeni, Uricani, 
Vulcan și Petroșani. A 
reținut atenția expunerea 
temelor cum sînt „Crește
rea rolului conducător al 
partidului" si „Contribuția 
României Ia cauza păcii".

Suita acțiunilor politice 
cu acest caracter va fi re
luată săptămîna viitoare 
cîrid vor fi desfășurate in
formări politice de sinteză 
la minele Paroșeni, Vul
can, la S.S.H.. Liceul in
dustrial Vulcan și alte co
lective de tineri. (I.B.)
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Un colectiv angajat j 
in sprijinirea muncii ț

minerilor

or- 
și 

de 
ex- 
to-

oame- 
între- 

în

Este un fapt cunoscut 
că oamenii muncii de la 
I.R.I.U.M. Petroșani au a- 
cumulat o remarcabilă 
experiență privind 
ganizarea producției 
înfăptuirea sarcinilor 
plan. Despre această 
periență i-am propus
varășului Ernest Racov- 
sky, secretarul comitetu
lui de partid pe între
prindere, să ne releve ci- 
teva amănunte.

— Intr-adevăr, 
nii muncii de la 
prinderea noastră,
frunte cu comuniștii, au 
reușit lună de lună, an 
de an, să-și onoreze sar
cinile încredințate. O 
confirmă, de altfel și bi
lanțul primelor patru lu
ni ale acestui an. Indi
catorul economico-finan- 
ciar de bază — produc
ția netă — a fost realizat 
in proporție de 105,8 la 
sută, iar productivitatea 
muncii calculată pe baza 
acestui indicator a fost 
depășită cu 2,6 la sută. 
Cheltuielile mate 'iale la 
1000 lei producție marfă 
au fost diminuatc cu 31,9 
lei. Beneficiul^

■ itJv -

(Cantinuare In pag. a la)

I.M. Paroșem. Lâ ie
șirea din subteran, un 
scurt raport asupra re
zultatelor din primul 
schimb, în brigada con
dusă de Francisc Faza- 
kaș. .

Foto : Șt. NEMECSEK

4peste prevederi însumea- i 
ză 4 232 mii lei. Pentru * 
luna mai se preconizea- ț 
ză ca majoritatea indica- . 
torilor să fie substanțial ’ 
depășiți. Aceste Succese) 
nu s-au obținut întîmplă- i 
tor, ele au la bază expe- Y 

. riența pe care o valorifi- I 
căm. La nivelul conduce-' 
rii operative prioritățile i 
se numesc — calitate, e- i 
ficiență. Procedînd astfel > 
întreaga noastră activita- ț 
te de întreținere și repa- i 
rații este axată pe spo- 1

i

rirea producției de cărbu- ) 
ne. ‘

Că 
procedează așa   .
convins în atelierele și t 
secțiile unității. La ate- î 
lierul Varnița, maistrul ’ 
principal Francisc Lazar j 
ne vorbește insistent des- i 
pre urgențe. Toate lucră- ’ 
rile pe care le avem sînt ț 
urgente, ne mărturisea 
interlocutorul. Iată un 
singur exemplu : recent ' 
la mina Aninoasa s-a de-i ' 
fectat motorul Electric de

Mihai PAtRAȘCU l

realizat jșOontmugre in pag. a 2-a) I

la I.R.I.U.M.P., se )
ne-am ț

împreună- cu consiliul de control- muncitoresc

9

Miercuri, 26 mai, în schimburile II și III, 
dactori ai ziarului, împreună cu membri ai organe
lor municipale de partid și de stat au fost cuprinși 
într-o amplă acțiune de control muncitoresc organi
zată de consiliul municipal al activității economice 
și sociale la întreprinderile miniere din întreaga 
Vale a Jiului. S-a urmărit în principal modul în 
care sînt respectate prevederile Decretului 400 pri
vind exploatarea și întreținerea instalațiilor, utila
jelor și mașinilor, întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă în unitățile cu foc continuu, sau care au ins
talații cu grad ridicat de pericol în exploatare. Cou-

cluzia care s-a desprins din acest control este că în 
ultimul timp a sporit răspunderea cu care întregul 
personal muncitor își exercită îndatoririle de servi
ciu, s-au îmbunătățit ordinea și disciplina tehnolo
gică și a muncii. Dar se constată și unele neajunsuri 
față de regulile de. muncă statornicite, abateri 
de la disciplina muncitorească, cu efecte negative 
asupra procesului extractiv cărora organele și or
ganizațiile de partid,’ conducerile colective ale în
treprinderilor, organizatorii producției trebuie ’Să le 
pună capăt prin acțiuni administrative și educative 
ferme.

Fermitatea opiniei colective
Zi de retribuție. Majo

ritatea oamenilor muncii 
programați în schimbul III 

I.M, Lonea se prezintă 
șut, 15 însă au „uitat".

la
la .înv, nisa au „uitai. .
Să fie o întîmplare faptul 
că ’ ’
în
colae Socaciu, o 
călătoare", ar fi vrut 
ajungă la front pentru

abaterea lor se petrece 
ziua de retribuție ? Ni- 

.pasăre 
să 
a 

doua. oară. Noul încadrat 
al sectarului IV a fost în
să depistat sub influența 
btufUritor alcoolice. A fost

Minusul trebuie recuperat!
întogs din drum, urmînd 
ca organele de stat să-și

Prezența de 100 la sută 
a efectivului din schimbul

Ancheta șăptămînii
spună cuvîntul. Se - pune 
întrebarea: cum sînt cu
noscute legile țării, în spe
ță, Decretul nr. 400,. de că
tre cei ce se instruiesc 
p$uIru -a munci- -la -aubte-

(Coiillraiare' în pdgf a 3-a)'

III, încadrarea (chiar) ri
guroasă în timpul de ser
vire a mesei, spun multe 
despre starea disciplinară 
constatată miercuri, 26 mai, 
la I.M. Aninoașa.J Contro- 

exlgjenf eîecțugț dp 
leetivul" aflat la ora' ădiltif-

bului la această unitate, 
a depistat totuși și unele 
abateri. Vagonetarul Iștvan 
Cellar de la sectorul 1 și 
minerul Gheorghe Leopac 
de la sectorul III au a- 
juns — datorită acțiunii 
de control —, numai pînă 
la poarta minei, cu semne 
evidente de oboseală după 

, „drogările" cu alcool de 
- dimineață,- Măsurile . dis-
rușa- aberativ în - «airitul. -

p-11- «ytTr-pt5 ’ ''rpjaiainuareț in pag. d 3-a)I
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învățămîntul din Va
lea Jiului s-a dezvoltat și 
modernizat contribuind ac
tiv, printr-o integrare 
multilaterală cu producția, 

. la pregătirea forței de
muncă, la calificarea și
perfecționarea pregătirii 
profesionale a tinerei ge
nerații. O instituție școla
ră care s-a înscris cu bune 
rezultate în procesul de 
integrare a învățămîntu
lul cu producția este Li
ceul de chimie industrială 
nr. 2 din Lupeni, liceu 
ce împlinește 30 de ani 
de la înființare. în actua
lul profil ere o vechime de 
5 ani, practica și produc
ția desfășurîndu-se la în
treprinderea de fibre arti
ficiale „Vîscoza” unde ele
vii, la absolvire, 6e inte
grează în colectivul de oa
meni • ai muncii. Elocventă 
în această privință este 
situația din anul școlar 
1980—1981 : din €4 absol
venți Ia profilul chimie, 
S au reușit la concursul 
de admitere în învățămîntul 
superior, far 53 s-au înca
drat la I.F.A. „Viscoza” ț 
din 31 absolvenți la clasa 
cu profil mecanic, 12 
muncesc la întreprinderea 
care patronează liceul.

în viitorul an de invă- 
țămînt, liceul are următo
rul plan de , 
TREAPTA I (CLASA 
1X-A) — 144 locuri 
profilul chimie industria
li, și 72 la profilul meca
nici. IN TREAPTA A II-A 
(CLASA A XI-A) elevii
sînt piegătiți în meseriile: 
operator iu industria celu
lozei, hîrtiei și fibrelor ar
tificiale — 72 locuri — și 
mecanici mașini și utilaje

școlarizare :
A 
la

— 36 locuri ; Ia cursurile 
serale va funcționa o clasă 
(36 locuri) de operatori 
chimiștî. în cadrul liceului, 
absolvenții treptei I, înca
drați în producție la „Vîs- 
coza“, pot urma cursurile 
unei școli profesionale care 
pregătește muncitori în me
seriile : operatori în in
dustria celulozei, hîrtiei și 
fibrelor artificiale (36 lo
curi) și mecanici mașini și 
utilaje (36 loturi).

Printr-o colaborare per
manentă cu întreprinde
rea „Vîsdoza“, Liceul de 
chimie industrială nr. 2 
din Lupeni desfășoară o 
bună activitate atîț în pre
gătirea de specialitate a 
elevilor într-o ramură de 
vîrf a Industriei, cît și de 
cultură generală. Liceul 
dispune de laboratoare do
tate corespunzător pentru 
studierea chimiei, un ate
lier de laeătușerie șl 12 
diversa cabinete (între ca
re sînt de remarcat cele 
de tehnologie. rezistența 
materialelor, electrotehni
că). Integrarea învăță- 
mîntulul din liceu 
practica stimulează gîndi- 
rea științifică a elevilor 
care își exprimă creativi
tatea îâ 18 cercuri coordo
nate de cadre didactice și 
specialiști de la IJAA, 
„Vîseoza“ Lupeni. Cunoș
tințele teoretice și pregăti
rea practică a elevilor sînt 
«apreciate în diverse mani
festări științifice din învă
țămîntul hunedorean, (con
cursurile pe meserii, pe 
obiecte de studiu, simpo
zioane. expoziții de crea
ție tehnico-șttințifică);

T. SPÂTARU

eu

(Vrmart dia puj J)

20W kW pentru acțio
narea canoertizorului de 
la puțul auxiliar Sud. In 
același timp un turbo- 
compresor de 1800 kW, 
de la I.M. Lupeni se de
fectase și el. Tot aici, la 
puțul principal, motorul 
și convertizorul și-au în
cetat pulsul, dar nu pen
tru mult timp, pentru că 
specialiștii de la Varnița 
au intervenit cu promp
titudine. Ei au redus la 
•mai puțin de 
termenul de
Dintre cei care au 
și sînt prezenți în orice 
moment la datorie amin
tim pe Ludovic Bicskei, 
Rodica Alicu, Dumitru 
Cercel, Maricica Telnaru, 
Victor Vîrlan și mulți 

•ai lor.
activitatea 
a sarcini- 

colectivul 
acționează

pitale a motoarelor de ac
ționare ale locomotivelor 
de mină, linie confecțio
nată prin autodotare de 
specialiștii atelierului de 
reparații Livezeni. Des
pre acest colectiv trebuie

Constructorii șantierului nr. 1 Petrila al I.C.M.M. lucrează la definitivarea 
unui nivel al unui complex de garsoniere. Foto: Șt. NEMECSEK *

0 activitate in care trebuie 
să se implice cu responsabilitate 

întregul colectiv

nu 
de

laltă parte (ultima clasă 
glanulometrlcă permițînd 
alegerea șistului). Acest 
grătar este însă defect, el 
neîndeplinindu-șl decît în 
parte rolul. Aparent, 
este o problemă atît
gravă. Dar, în realitate... 
este l Pentru că nu rareori 
(așa cum rezultă din caie
tul de raport), respectivul 
grătar este suspendat (eli- 
minîndu-se astfel posibi
litatea selectării cărbune
lui) din ordinul dispeceri
lor sau al altor cadre teh
nice. în ziua cînd ne-em 
aflat la mină, în schimbul 
I grătarul a fost „suspen
dat” între orele 13,45— 
14,30, în schimbul II între

orele ld—17,30. Măsura a 
fost luată din dispoziția 
dispecerului Stoenescu și 
a fost aplicată și în conti
nuare, în schimburile III 
și IV. Cauza ? Defect 1 Mai 
adăugăm la aceste nere
guli faptul că probele de 
șist nu se execută la nivel 
de sectoare sau chiar bri
găzi.

De dată 
conducerea

mal recentă, 
minei a între

prins noi măsuri, specifi
ce fiecărui sector. Pentru 
ca aceste măsuri să nu ră- 
mînă din nou doar». pe 
hîrtie, invităm factorii de 
răspundere să analizeze eu 
discernămînt situația crea
tă în privința calității căr
bunelui și să acționeze e- 
fectiv la fiecare loc de 
muncă, pentru a aduce îm 
bunătății*! acestui indi

cator de plan.

Recent, zestrea gospodă
rească a întreprinderii 
pentru administrarea can
tinelor și cazare Valea Jiu
lui s-a completat cu sola
rii pe o suprafață de un 
hectar. Și aceasta ca urma
re a valorificării terenului 
din perimetrul vechiului 
cartier de la intrarea în 
orașul Lupeni. v

Duminică, 23 mai, un 
numeros colectiv de oa
meni ăi muncii de la can
tinele I.upeni și Paroșeni. 
au finalizat o ac
țiune în urma căreia au 
ajuns în sol ^j^^ne iri
gat 4 000 răsa ‘oma- --
te și 1590 fix» de ardei 
gras. Acțiunea ă fost de
clanșată cu patru zile 
urmă, perioadă în care ali
nte 20—30 de oameni ai 
muncii de la sediul între
prinderii au săpat și apoi 
au sădit răsaduri.

Colectivul C.Ajr. înfrunte 
cu Păun Badea, Petre Pre
da, Rozalia Codesea, Olga 
Iiiaș, Viorel Vintiiă, Elena 
Dăiescu, Eeaterina Simo, 
Gabriela Falușl, Dorina 
Gîrlea, Agneta Loy, ajutați 

oi- mijloacele materiale 
necesare de către șefii de 
cantine Radu Smarahda și 
Ghe&rghe Enache au pus 
bazele primei recolte de 
tomate și ardei din acest 
an pentru consumul can
tinelor miniere. (T.K.)

jumătate 
reparații, 

fost

, Am dori să se rezolve 
cu sprijinul ziarului încă 
două problemăcare ne pre
ocupă,, și anume: în spate-

i

alți colegi de-i
Paralel Cil 

de îndeplinire 
lor de plan, 
I.R.l.U.M.P. 
pentru îmbunătățirea u- 
nor fluxuri tehnologice. 
Amintim în acest sens no
ua Unic de reparații ca-

lor de muncitori de la 
I.RJ.U.M.P.

Cuvinte de apreciere a- 
veam să aflăm și despre 
oamenii muncii de la a- 
telierul de confecții T.H. 

„___ _______ _____ Parojeai, S.S.H. Vulcan,
să mai spunem că lună cei de la „service", Echi-

Un colectiv angajat 
în sprijinirea muncii %.

a a ■ ritulminerilor
imiHiniimniiiHiiiiiminuniiiiniiiiiiiiiii

sar- pa „service", condusă de
10-

re-
de

este

pe Gheorffhe Gtâdinaru, 
Constantin Oprișor și lo- 

. sif Birluțv. Aceleași a- 
precieri le-am auzit și 
despre echipa de verifi
care, întreținere și repa
rații a stațiilor telegri- 
zumetrice de la întreprin
derile miniere, echipă din 
care fac parte Gheorghe 
Chelaru, -Tiberiu Konyor, 
Ernest Csoutos, meseriași 
recunoscuți prin temeini

ca că pregătire prof estona-

Așadar, hărnicia, spi- 
, ,.„1 întreprinzător sînt 
la l.R.I.U.M.P. la ele aca
să- In fiecare faptă de 
muncă, în fiecare gînd al ) 
oamenilor muncii de aici, i 
se regăsește climatul pro- J 
pice de angajare comu- j 

■nistă privind livrarea la \ 
timp și de calitate, a uti- l 

'miniova. -A

probleme simple
le blocului nr. 18, scara 
a 11-a din strada Indepen
denței curge o conductă de 
apă din toamna anului *81. 
La repetatele noastre sesi
zări, E.G.C.L., secția apă- 
canal, a înfășurat conduc
ta de mai multe ori cu ci
te o bucată de cauciuc ca
re a ținut cam o lună. Du
pă aceea apa potabilă și-a 
continuat cursul spre... apa făcut comunicarea ț <pec- 
sîmbetei. Cînd este apă în 
locuințe, curge și din con
ductă. Iama s-au format 
ghețare, iar acum se for
mează bălți.

Ă doua problemă Ia ca
re dorim să ne referim 
este achiziționarea amba
lajelor din sticlă. In presă 
și la televiziune am văzut 
-anunțuri despre modul în 
care se pot valorifica sti-

elele și borcanele. Aceste 
anunțuri nu sînt însă lua
te în seamă la unitatea a- 
limentară nr. 32 din cartie
rul Aeroport Șefa maga
zinului și personalul din 
subordine nu primesc zile 
în șir ambalaje din sticlă 
de la cetățeni. Cînd li s-a 
arătat ce scrie în ziar, au 

.spus ironic că nu de au

tivă. Așa că oamenii‘\»n- » 
tinuă să umble pe drumuri 
cu sacoșele cu sticle goale.

Cine „învață41 odată 
pentru totdeauna pe lucră
torii comerciali care nu 
primesc ambalaje din sti
clă că... unde-i lege nu-i 
tocmeală ?

Un grup de locatari ai 
blocurilor nr. 18 și 20, 
strada Independenței 

Petroșani

de lună își depășește 
cinile planificate cu 
15 la sută. Calitatea 
parațlilor, a pieselor 
schimb executate
pentru fiecare meseriaș o 
chestiune de mîndrie, de 
satisfacție profesională. 
Utilajul reparat aici tre
buie sa funcționeze fără 
întrerupere. Aceasta este 
deviza de muncă a sute-

ormam

sing. Aurel Berindea, fi
nalizează lucrările de 
montare a unui complex 
mecanizat tip SMA-2 
mina Livezeni. Tot 
echipa va începe în 
rină montarea unui 
complex mecanizat, 
tre cei care s-au întrecut 
pe sine in montarea uti
lajelor de mare capacita
te in subteran amintim greș al partidului.

la 
aici 
ou
tfit 

Din-

Astfel,
la

lajeloi' miniere.
oamenii muncii de ,
I.R.1.U .M.P. prin tot ceea | 
ce fac contribuie la 
rirea producției de 
bune, la înfăptuirea 
xenipiară a

spo- |

*

l

car- 
e- 

obiectivelor
celui de-al Xll-lea Con-

SPORT » SPORT > SPORT

POP
Pe arena de popice Mi

nerul Lupeni s-a desfășu
rat prima în tîlnire din ca
drul campionatului de ca
lificare pentru divizia A 
— feminin. Echipa Aso
ciației sportive Minerul 
din localitate a întîlnit fos
ta divizionară A, Voința 
Craiova de care tinerele 
jucătoare din Lupeni au • 
fost întrecute cu 2262 p.d.

ICE
Ia 2 033 p.d. Cele mai pre
cise jucătoare a<u fost Ro
dica Chibulcuteanu 361 
p.d., Carolina Morar 342 
p.d. și Margareta Kovacs, 
341 p.d. de la echipa gaz- 

•dă, Paula Fîciu 393 p.d.
Leopolvina Kuliszka 395 
p.d. și Iuliana Geană 390 

. p.d. de. la echipa oaspete.
•S. BALOI

I
I I
I

LUCRĂRI PE PĂ
ȘUNI. Pe pășunea „Run- 
curi“. în suprafață de 30 
ha, aparținînd comunei 
Banița, se efectuează în a- 
ceste zile, intense lucrări 
de îmbunătățiri finanțate 
de la bugetul consiliului 
popular. O echipă de 20 
oameni execută defrișări, 
curățiri de arborete, ar
deri de martoane, supra- Petroșani, Petrila, Vulcan țiunea continuă, (V. BEL- 
fnsămînțări în vederea și Lupeni. DIE)

creșterii producției de ma
să verde Ia hectar pe a- 
ceastă pășune comunală.
• SESIUNE ȘTIINȚI

FICA. Astăzi, la Deva, ___
se desfășoară faza județea- chipa de asfaltatori 
nă a sesiunii de referate și 
comunicări științifice rea
lizate de’ elevii hunedoreni.- 
Valea Jiului este repre
zentată, la această eficien
tă manifestare de integra
re a învățămîntalui cu 
producția și cercetarea, de 
91 de elevi ai liceelor din

A• PLOMBĂRI, Odată 
terminată acțiunea de 
plombare a căii principa- penultimul autobuz de pe 
le de circulație din orașul ruta Petroșani — "Uricani 

a rămas în pană la Live
zeni (lingă pod). Un tele
fon la 'garaj și în numai 
15 minute, autobuzul 31- 
HD-5133 (șofer Ion Floră- 
nescu — care-și termina
se serviciul!) a fost pre
zent la locul cu pricina 
pentru transportul călă
torilor. Promptitudinea cu 
care au acționat de lă ga
raj dispecera M. Rîșnovea- 
nu, revizorul Ion Mustață,

•Petrila, zilele trecute e-
- i con

dusă de Ion Basanete a 
trecut la realizarea repa
rațiilor necesare pe străzi
le din cartierul 8' Martie, 
într-un interval de două 
zile, asfaltatorii au reușit 
să toarne plombe pe ma
joritatea străzilor și alei
lor din acest cartier. Ac-

• PROMPTITUDINE, precum și șoferul amintit. 
Miercuri, 26 mai, ora 23,50, merită felicitări!

• PENTRU PENSIO
NARI. O nou excursie, me-

< nită a contribui la petre- 
I? cerea în mod cît mai plă- 
1 cut a timpului liber al 

pensionarilor. Organizată 
de Casa pensionarilor din 
Petroșani, ea va avea loc 
în ziua de 17 iunie și are 
ca punct final stațiunea 
Geoagiu-Băi.
• DOAR NOȚIUNE ? 

La căminul de nefamiliști 
din cadrul platformei de 
preindustrializare a lem-

nuluj Iscroni, datorită 
nei defecțiuni care persis
tă de' mai bine de șapte 
luni, apa potabilă a ajuns 
doar o noțiune abstractă. 

.Oricîte intervenții s-au 
făcut, ■ simțul gospodăresc 
al lucrătorilor de 1 
E.G.C.L. s-a dovedit de. 
gheață. Cine-i „încălzește 
cu o... sancțiune ?

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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împreună cu consiliul de control muncitoresc

Fermitatea opiniei colective
(Urmare din pag. 1) de muncă mai devreme cu 

vreo zece minute. Sancțiu
nea a venit cu promptitu
dine — diminuarea retri- 
buției cu 5 la sută. în 
plus, abaterea lor va cons
titui subiectul unei carica-

răn ? în abataje și galerii, 
minerii și meseriașii au 
muncit cu spor. Spre sfîr- 
șitul șutului mecanicii de 
locomotivă Petru Antal și 
Constantin Georgescu și-au turi pențru gazeta satirică 
permis să părăsească locul „Sfredelușul11,. (Ion Vulpe)

Minusul trebuie recuperat

decalaj, 50 de mineri au 
ajuns cu o jumătate de o- 
râ mai tîrziu la frontul de 
lucru, Fiolele aleoolscopi- 
ce nu s-au înverzit, dova
dă că nu există cazuri de 
muncitori care vin 
la șut. Disciplina la

' este ireproșabilă.

Rudic Constantin supra
veghează atent intrarea și 
ieșirea din schimb. Primii 
care ies din mină sînt (așa 
era normal) cei 11 ortaci ai 
lui Dumitru Bornoiu, care 
lucraseră suplimentar la 

- Fe- 
Malstrui licitări! (M. Bujorescu)

băuți
puț pregătirea panoului 5.

Unii cu scuze, iar cei mulți cu munca

'Urmare din pag. 1) șefii de schimb Ion Badi, 
ion D. Cojocaru, Augustin* 

ilegiie" 
duș și pe brigadierul Iosif. 
Prisecan. Cu toții ne-au 
prezentat dovezi că în sub
teranul minei, în abataje 
și la lucrările de pregăti
re pentru exploatare a vi
itoarelor rezerve de căr
bune, se muncește nu însă 
suficient pentru ca minu- 

(T.

Decretului 400 : interzice- . Asmarandei, Ion 
rea intrării în subteran și 
amenzi contravenționale 
de cîte 500 lei: pentru fie
ce- " -răm că aceste 
rfeiA -v a-! determine să 
mai reflecteze asupra con- 
diției în care trebuie să se 
prezinte la lucru. Ei și alți 
predispuși.

La ieșirea din schimbul
II, Ia gura puțului pentru SU1 să fie recuperat, 
personal, l-am abordat pe ȚâțârcS)

O li obișnuită și totuși...

Tot cu regret constatăm 
lipsa de la centrala termi
că a celor doi 
Daj Constantin și 
Dumitra. Desigur, 
cerea minei va lua 
în consecință.

Și la I.M. Dîlja a fost 
o zi obișnuită de lucru, 
Ge păcat îftsă că tot în o- 
bișnuit a intrat și... nerea- 
ttizarea de plan. Ar trebui 
depășit odată acest punct 
de — să-i spunem pe nu
me — minimă rezistență, 
de autamulțumirc. Că se 
poate, ■ demonstrat-o or
dinea și disciplina în care 
schimbul III a intrat în 
subteran. O atmosferă plă
cută, de voioșie minereas
că. Păcat că au lipsit, față 
de ziua precedent* 13 oa- 20 de ore, și de ce acesta 
meni „cauză din care — 
ne spunea inginerul șef e- 
îectromecanic Iosif Gdnczy 
fiu fost plasați 10 oameni 
mai puțin în cărbune".

lucrători, 
lenea 

condu- 
măsuri

La fel cum măsuri tre
buie eă ia și conducerea 
detașamentului de pază mi
litarizată pentru a lămuri 
de ce șeful de grupă Cor- 
bu Gheorghe a permis ră- 
mînerea în post a pazni
cului Dănilă Laseu peste

nu a verificat legitimațiile 
celor care au Intrat In u- 
nitata. Dacă-i militarizată, 
paza trebuie să fie și dis
ciplinată ! (D.C.)

Toate bun»,dar...
general, activitate

U-
cu

în _ .
corespunzătoare și la 
rioani. împreună 
âng. Matyus Francisc
de Ia inspectoratul
pentru protecția muncii, 
ing. Grigore Pupăză, ofi
țer de serviciu din partea 
conducerii, și sing. Florea 
C, lănoin, echipa de con
trol se deplasează prin in
cintă. Un singur aspect 
nedorit: depozitul de car
buranți este nepăzit în
schimburile II și III, ceea 
ce este inadmisibil din

punct de vedere logic, ea 
să nu mai vorbim de pre
vederile Decretului 400.

Da puțul vest, mecani
cul Constantin Ionașcu nu 
începuse introducerea de 
personal nici la ora 17,45. 
Motivul ? Lipsa lăcătușu
lui autorizat să asigure 
„dublura11. Acesta era Lei
ter Ștefan care avusese de 
remediat o defecțiune la 
compresoarele din incin
ta minei și a întîrziat. To
tuși, datorită acestui mic

I.M, Lupeni. La ora 
17,30, în timp ce lăcătușul 
Liviu Rusu ieșea obosit 
din mină, unde lucrase la

' solicitarea șefului de sec- , .... ........
tor, din motive fortuite, a- ze intrarea în mină a per- 
proape două schimburi, 
din cantina minieră 
reau (îrfibrăcați de 
electricienii Emil 
șl Vasile Chuda, 
ar fi trebuit sa fie 
în schimbul II, să 
permanența în caz 
tervenție la stația telegri- 
zumetrică și la comparti
mentul electric general. 
Luați la rost de Ing. Ti- 
beriu Suciu, director ad
junct el întreprinderii, au 
încercat să se scuze: „Ne-a 
venit cu o jumătate de oră

mai devreme schimbul11.
La rampa puțului „Ște

fan11, maistrul Loghin Sîn- 
tu. care avea îndatorirea 
de serviciu să supraveghe-
sonalului, a... întîrziat 10 
minute. Ce fel de exem
plu personal poate să dea 
el personalului din subor
dine ?

în cabina dispecerului, 
eîțiva șefi de sectoare aș-

apă- 
șut!) 

Ciortan 
Aceștia 
la post, 
asigure 
de in- teptau eu sufletul la gură 

să vadă ce producție se 
va raporta după schimbul 
II pentru a pleca apoi spre 
casă. Vestea așteptată a 
sosit la ora 18. Au fost 
extrase 1500 tone de căr
bune pe schimbul II. (V. 
Stritaț)

Aspre masuri, dar drepte
- Colectivul de la I.M. Pa
tella este mobilizat exem
plar la realizarea sarcini
lor de plan. In această lu
nă are la zi aproape 1000 
tone de cărbune peste 
plan. In ziua controlului, 
în schimburile I și II pre
liminarul a fost depășit eu 
aproape 200 tone de căr
bune. S-a constatat ordine 
șl disciplină la intrarea și 
ieșirea din mină, efectuate 
sub supravegherea ca
drelor tehnice, atît la su
prafață eît și în subteran. 
Locurile de muncă nu «u 
fost părăsite înaintea ter
minării schimbului. Cu 
toadFacestea, fiind zi de 
avane, la poarta minei au 
fost depistați sub influen
ța alcoolului Dragomir Io
nel șl Stanca Nicu (miner 
șef de schimb), ambii de 
la sectorul V, și Tatu An- 
ghel, vagonetar la sectorul 
î. Vor fi teecuți nemotivați

Abateri sancționate cu promptitudine

și puși în discuția colecti
vului (măsură aprobată 
de conducerea minei); 
ravle Teodor Sorinei, 
sectorul VII, încadrat 
muncă de două luni, 
într-o avansată stare 
ebrietate. A încercat, prin 
toate mijloacele, de a in
tra Șn incinta minei, chiar 
cm riscul de a lovi un lu
crător al organului de stat. 
I s-a întocmit dosar pe
nal pentru încălcarea De
cretului 400; Dinu Furdui 
Vîetor, miner — hun ta 
locul de muncă, dar certat 
cu ordinea și disciplina — 
nn a stat corect la locul 
stabilit înainte de intrarea 
în colivie. Atenționat de 
omul pus cu ordinea, l-a 
jignit. Conducerea minei 
a stabilit — nefiind la 
primul său caz — eă I ee 
diminueze cu două trepte 
retribuția pe timp de două 
luni. (T. Rusu)

Este vădită prin nume
roase aspecte întâlnite la 
I.M. Livezeni — preocupa
rea conducerii minei de a

Susținute acțiuni gospodărești
Activitatea de gospo

dărire și înfrumusețare, 
deosebit de bogată în a- 
ceastă lună, a continuat în 
ultimele zile atît în une
le incinte ale întreprinde
rilor și instituțiilor cît și 
pe arterele principale de 
circulație și în cartiere. 
Interioarele întreprinderii 
de utilaj minier, zonele 
preuzinale a- 
le acesteia, in
clusiv taluzu- 
rile de la Dă- 
rănești au 
constituit „po
lul11 unor sus
ținute acțiuni. 
Grupuri de
oameni ai
muncii de la această mare 
întreprindere, cu proble
me gospodărești deosebite, 
au continuat munca 
tru întronarea ordinii 
curățeniei în incintă, 
sprijinit constant și
cient amenajarea taluzu- 
rilor de la podul Dărănești 
pînă în apropierea incin
tei. Au fost fixate în a- 
ceastă zonă sute de grade- 
ne pentru combaterea alu
necării sau erodării pă- 
mîntului și înfrumusețarea 
intrării în municipiu, s-a 
nivelat și însămînțat cu 
iarbă o întinsă suprafață 
situată pe latura estică 
a șoselei. Odată cu termi-

narea de către lotul Pe
troșani al I.U.G. Bucu
rești a unei porțiuni din 
zidul de protecție a șose
lei și halelor întreprinderii 
s-a creat posibilitatea ame
najării — deocamdată prin 
pietruire —, a unui spațiu 
de parcare a autoturisme
lor.

O activitate susținută de

FMAI sl IUNIE- 
fcW;

mari cantități de pămînt.
în acțiunea de ordine 

s-a înrolat și colectivul 
Districtului de drumuri 
și poduri Livezeni. în ulti
mele zile oamenii distric
tului au vopsit în alb-rOșu 
balustradele podului peste 
Jiul de Vest, au demontat, 
îndreptat și vopsit balus
tradele metalice de pro

tecție de pe 
ambele laturi 
ale șoselei din 
intersecția Is- 
croni pînă la 
podul peste 
Jiu. Tot ei au 
împrospătat 
indicatoarele 

de semnali
zare rutieră. Este însă ne
cesar ca ordinea să fie pu
să în drepturile ei 
mai pe drumurile 
nute de district, ci 
ograda proprie.

De miercuri, 26 mai a.c., 
au început și se desfășoară 
într-un ri.Ln susținut lu
crările de lărgire a străzii 
N. Bălcescu, și de moder
nizare a străzilor V. Roai- 
tă și, în continuare, I.B. 
Deleanu, Cu acest prilej 
se va lărgi cu două tro
tuare pietonale metalice și 
podul de peste Maleia.

Toma ȚAȚARCA

din 
tu 

era 
de

Îmbunătăți activitatea pro
ductivă.

La ora 18,05 însă, în au
tobuzul eu plecare din îa-

Răspundem 
cititorilor

pen- 
și 

au 
efi-

amenajare și înfrumuseța
re se depune și la intrarea 
din partea sudică a muni
cipiului. Momentele sem- 

' nilicative ale acestei mul
tilaterale activități au 
fost: fixarea panoului
metalic, realizat de colec
tivul de oameni ai muncii 
de la I.R.I.U.M.P;, pe care 
se va desena harta muni
cipiului, montarea gardu
lui nou, din panouri de 
beton prefabricate, pe por
țiunea de deschidere la 
șosea â incintei fabricii de 
pîine, nivelarea spațiilor 
de lingă podul Sălătruc și 
stația PECO Livezeni, pe 
care s-au aflat depozitate

nu nu- 
întreți- 
Și în

einta Est, forma?.a de lă
cătuși condusă de Dumi
tru Temistocle, care lucra
se în schimbul II, era ga- 

■ ta așezată de drum. Oare 
’ ~~ “ră au lu-

15 , . _______  _________
Petru nic Cornel Rus și șeful 

formației de pompieri civili 
a minei, Gavrilă Baia.

Ieri, conducerea între
prinderii a emis decizii de 
'sancționare în următoarele 
‘cazuri : Nicolae Marin și 
Ion Monete, semnalist ia 
puțul Est — schimbarea 
locurilor de muncă de la 
transport la abataje din 
sectorul I ; ț’etru Țigăniuc 
și Ion Șărămăt — retrogra
darea cu o treaptă pe luna 
mai ; Cornelia Durean — 
diminuarea cu 5 la sută a 
retribuției pe o lună ; Cor- 

e nel Rus, maistrul electro
mecanic, și Gavrilă Baia 
— reducerea retribuției cu 
o gradație pe o lună. (A. 
Hoffman)

„Micite defecțiuni", tot indisciplină

sa cheamă

’la ce oră au încheiat 
crul în subteran ? Cu 
minute mai tîrziu, F__
Tigănuc și Ion Șărămăt, 
lăcătuși, .așteptați desigur 
ia un front de lucru pro
ductiv, mai rătăceau la su
prafața minei. Cu ei, eîți
va muncitori ieșiți afara 
înaintea primei curse de 
personal, între care și Ni- 
colae Marin, muncitor la 
transport. Cum de ieșiseră? 
Iată ce ne-a declarat me
canicul mașinii de extrac
ție : „Nefiind suprave
gheate ieșirile de la ori
zonturi, ni se dau telefoa
ne și semnale de, la cine 
și cum vrea. Nu prea 
bine, să recunoaștem !“

La stația de compresoa- 
re, dincolo de abaterile 
personale ale mecanicu-

■ UN GRUP DE LOCA
TARI DIN BLOCUL nr. 4, 
ALEEA TRANDAFIRI
LOR, Petroșani: Cele trei 
probleme ridicate de dv. 
sînt pe cale de rezolvare. 
Echipa de constructori-pa- 
Vatori a șantierului Petro
șani lucrează la amenaja
rea căilor de circulație — 
alei, trotuare pe Aleea 
Trandafirilor. Dacă con
ducerea Grupului de șan
tiere /Petroșani, al T.C.H.

' îșl vă respecta angajamen
tul, în eurînd va fi ame
najat și trotuarul dv, Cît 
privește barăcile, la două 
din ele a început valorifi
carea materialului ce a mai 
rămas. Odată cu 
lucrări se vor rezolva 
celelalte probleme.

■ UN GRUP DE LOCA-"
TARI, Petroșani: Ceea ce 
ați citit dv. în revista 
„Flacăra11 sînt niște pro
puneri sau sugestii ale u- 
nui grup de arhitecți bu- 
cureșteni, nu reglementări 
legale. Locatarii aparta- - 
montelor din blocurile 17 
și 21 din strada Indepen
denței, care și-au închis 
balcoanele, vor fi obligați 
să respecte prevederile 
legii. I

aceste-
Și

lui Cornelia Durean, am 
constatat crasa neglijență 
în păstrarea, conform legii 
și instrucțiunilor, a mate
rialelor pentru stingerea ' 
incendiilor, de care răs
pund maistrul electromeca-

Mina Vulcan. Ora 16,30. 
Primul loe de muncă la 
care ne-am oprit a firet 
puțul 7 , Noiembrie. Activi
tatea de extracție se des
fășura normat Aiei în
tâlnim pe lăcătușii Coati- 
eă Ursen și Mihal Cîm- 
pian'de la sectorul VII, 
care rămăseseră din schim
bul I pentru a remedia o 
defecțiune de la complex. 
La puț și stația de com- 
presoare, de asemenea, nu 
s-a semnalat ntoi o abate
re de la disciplina muncii, 
de la prevederile Decretu
lui 400. în următoarele 
puncte de lucru, galeria de 
coastă, rampa redresoare, 
depozitul, nu fim întîlnit 
niei un aspect negativ. în 
consecință, disciplina mun
cii la mina Vulcan a cu
noscut în ultima perioadă 
îmbunătățiri substanțiale. 
Tocmai de aceea, surprin
de faptul că aceste îmbu
nătățiri aii se reflectă to 
realizările obținute. De 
pMă, în Eiua raidului nos
tru, deși fim Întîlnit, în 
ceea ce privește disciplina, 
multe lucruri bune, totuși 
mina nu și-fi îndeplinit 
sarcinile de producție eu 
peste 300 tone. Cauza ? De
reglările tehnologice, oml-

cile defecțiuni11 electro
mecanice care apar în 
procesul de producție, în
tre oare amintim pentru 
ziua de 26 mai dozatoare
le de la puțul eu sehțp, 
fiind defecte, procesul pro
ductiv a foat dereglat, în
tre orele 6—10. Deci tre
buie intensificate efortu
rile pentru a îmbunătăți 
entitatea reviziilor și repa
rațiilor la toate utilajele 
din dotare. (C, Graure);

După cum se vede, 
colectivele de control 

intilnit destul» «ba
teri» unele mai mărunte 
— dar nu de ne luat în 
seamft — aiteio core pu
teau avea consecințe 
grava. Acestea arat* e* 
organele și organizați
ile de partid, conduce
rile colective, consili
ile de control muncHo- 
rese trebuie s* țin* me
reu treaz* atenția și 
preocuparea pentru res
pectarea strict* a legii, : 
6* nu permit* nici o < 
abatere, nici o îneltefi- 
re a normelor de ordi- ■ 
ne și disciplina, de 
protecție și securitate « 
muncii. Vom reveni!

scara
în ziua eînd am vizitat 

blocul A4 de pe strada Vi
itorului dtn Lupeni, tim
pul i-a ținut pe mulți lo
catari în casă. Șl totuși 
Mihai Garamszegi, în vîrs- 
tă de 72 de ani șt nepotul 
său Gavrilă Miknnic, elec
trician la sectorul VII - al 
I.M. Lupeni, au lucrat în 
grădina din fața blocului.

Dar, să vă prezint, pe 
scurt, înfățișarea interioa
ră și exterioară a scării a 
IV-a, blocul A4, scară pe 
care locuiesc zece familii. 
Responsabil de scară este 
Augustin Miknnic, artifi
cier la sectorul I al I.M. 
Lupeni, inițiatorul și parti
cipantul activ, împreună 
cu întreaga familie, la ac
țiunile de înfrumusețare a 
peisajului din jurul blo
cului.

Pe pereții din interiorul 
scării Sînt aranjate, c<u 
mult gust, tablouri și ghi
vece cu flori. Pe un pere
te se află o oglindă, în 
care, la intrare și ieșire, 
locatarii își pot aranja ți
nuta vestimentară. în ex
terior, sînt aranjate cu

mult gust ronduri cu flori 
în formă de stea. Pe ron
duri au fost plantați 50 
de trandafiri, sute de 
flori cu cele mai frumoase, 
culori. Zona verde a hlo* 
cuiul cuprinde, de aseme* 
nea, zeci de arbuști orna
mentali și pomi fructiferi, 
în fața scării dinspre oraș 

• sînt așezate două bănci și 
o masă. Este amenajată și 
o poartă pe care vor urca 
trandafirii cățărători.

Mihai-baci udă și îngri
jește trandafirii și zona 
verde în fiecare zi. Tot el 
a ținut să-mi spună că la 
amenajările blocului au 

' muncit o bună parte din 
locatari., printre ca/e Petru 
Drăghicî, Gheorghe Andra.ș, 
Francisc Brașoveanu, loan 
Szedlak, Ludovic Raduly, 
Petru Căldărar și alții.

Dacă edilii orașului, ar 
acorda mențiuni pentru 
cea mai frumoasă scară 
de bioc, le-aș propune să-și 
îndrepte atenția și spre 
scara a IV-a din. blocul A4 
de pe strada Viitorului. 
Merită. (A. MICA)

i
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CAIRO 27 (Agerpres). 
Primul ministru al Repu
blicii Arabe Egipt, dr. Ah
med Fuad Mohieddin, a 
primit pe ministrul aface
rilor externe al Republi
cii Socialiste România, to
varășul Ștefan Andrei, cu 
ocazia vizitei pe care aces
ta o întreprinde în Egipt.

în timpul prezenței sale 
în Egipt, ministrul afaceri
lor externe al României a 
mai avut convorbiri cu 
Mohamed Abdel Fattah 
Ibrahim, viceprim-minis- 
tru pentru problemele e-

conomice și financiare, 
precum și ministrul econo
miei și cooperării econo
mice, industriei, agricul- 
turii și finanțelor.

In cursul convorbirilor, 
au fost evocate bunele re
lații existente între Româ
nia și Egipt, pe multiple 
planuri, exprimîndu-se, tot
odată, dorința de a extinde 
și diversifica colaborarea 
româno-egipteană în do
meniile politic, economic, 
cultural și tehnico-științi- 
fic, în spiritul înțelegeri
lor convenite la cel 
înalt nivel.

mai

Pentru încetarea conflictului
anglo-argentinian

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). Intr-o decla
rație făcută presei, relua
tă de agențiile France 
Presse șl Reuter, secreta
rul general al O.N.U., 3a- 
yler Perez de Cuellar, și-a 
exprimat regretul că man
datul care i-a fost încre
dințat prin rezoluția 505 a 
Consiliului de Securitate, 
care prevede reluarea bu
nelor oficii în eonflictul 
dintre Argentina și Marea

Britanie privind Insulele 
Malvine (Falkland), nu 
este „suficient de clar", dar 
a dat asigurări că va de
pune toate eforturile pen
tru a se ajunge la o solu
ție de pace. Perez de Cuel
lar a subliniat că „prima 
exigență pentru ca nego
cierile să se poată desfă
șura o constituie încetarea 
conflictului armat", adău

gind că regretă faptul că 
rezoluția adoptată nu stipu
lează această exigență.

LONDRA 27 (Agerpres). grabnice a unei Conferim 
La Londra a avut loo 
conferință de presă, iniția
tă de organizația obșteas
că intitulată „Campania 
pentru dezarmare mon
dială". în cadrul căreia au 
fost prezentate rezultate
le importante obținute în 
acțiunea de colectare de 
semnături pe apelul în fa
voarea dezarmării, inițiat 
de organizația „Campania 
pentru dezarmare mon
dială". S-a arătat, între al
tele, că intensificarea în 
Marea Britanie a mișcării 
împotriva cursei înarmă
rilor și pentru dezarmare, 
în primul rînd pentru dez
armare nucleară, reflectă 
îngrijorarea crescîndă a 
opiniei publice din această 
țară în legătură cu peri
colele generate de actua
la competiție militară și 
opțiunea fermă a majori
tății covîrșitoare a locui
torilor britanici în favoa
rea reducerii cheltuielilor 
militare.

o țe pentru dezarmare în 
Europa se arată într-o 
luare de poziție oficială în 
legătură cu apropiata se
siune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru 
dezarmare. Declarația a 
fost făcută la Stockholm 
de secretarul de stat sue
dez Inga Thorsson, în ca
drul unei conferințe de 
presă.

PETROȘANI — 7 No
iembrie j Bietul Ioani- 
de, l-II ; Unirea : Oglin
da spartă.

PETRILA : Apus la 
amiază. •; fi-

LONEA: Călărețul e- 
lectric.

ANINOASA i Copie 
_la indigo.

VULCAN — Luceafă
rul : Saltimbancii.

LUPENI — Cultural: 
Capitolul al II-lea; Mun
citoresc : Punga cu li
belule.

URICANI : Soțul i- 
^deal.

|, 15.00 Telex. 15.05 Ad
miterea în învățămintul 
superior tehnic, (consul
tații) 15,30 La volan — 
emisiune pentru con
ducătorii auto. 15,45 E- 
misiune în limba ger- 

’ mană. 17,40 Tragerea 
loto. 17,50 1001 de seri. 
18,00 închiderea pro
gramului. 20,00 Tele
jurnal. 20,30 Actualita
tea economică. 20,45 
Film artistic. „Jene Pit
men". 22,20 Cîntecul șl ' 
poezia care ne-au înso- ■ 
țit istoria — Laudă pă- 
mîntului românesc.
22,45 Telejurnal.

memento

♦

(A-STOCKHOLM 27 
gerpres). Guvernul Suediei 
este favorabil convocării

PARIS 27 (Agerpres). Cea 
mai mare centrală sindi
cală din Franța — Confe
derația Generală a Muncii 
(CGT) — a adresat oame
nilor muncii chemarea să 
participe în număr cît 
mai mare la marșul păcii 
care va avea loc la Paris, 
la 20 iunie a.c., la Inițiati
va a 100 de personalități 
de frunte ale vieții politi
ce și, obștești franceze. în
tr-o declarație dată publi
cității de conducerea CGT 
se arată, între altele, că, 
în condițiile internaționa
le actuale, „este necesar 
ca poporul francez să spu
nă „NU" hotărît războ
iului și „DA" răspicat pă
cii".

C.M.V.J.
*

Baza de aprovizionare
Petroșani

strada M. Eminescu nr. 22
încadrează

OPERATOR
la stația de calcul
Condiții de studii — liceul de informatică.
Relații suplimentare se pot obține la com

partimentul organizare, personal, învățamînt, 
retribuire.

Mica publicitate

PREȘEDINTELE Boli- 
vîei, Celso Torrelio Villa, 
a anunțat o amnistie gene
rală și ridicarea tuturor 
măsurilor îndreptate îm
potriva organizațiilor sin
dicale și partidelor, politi
ce, transmit agențiile EFE 
și France Presse. Măsuri
le au fost adoptate în ur
ma loviturii de stat mili
tare de la 17 iulie 1980, ca
re a dus la înlăturarea 
președintelui Lidia Guiler 
și preluarea puterii de 
către generalul Luis Gar
cia Meza.

CONSILIUL de Securita
te a hotărît în unanimita
te prelungirea pînă la

30 noiembrie a.c. a man
datului forței O.N.U. în
sărcinate cu supraveghe
rea dezangajării militare 
israbliario/siriene în regiu
nea înălțimilor Golan — 
informează agenția United 
Press International.

POPULAȚIA Namibiei 
este de peste un milion 'de 
locuitori, din care 890 000 
negri și 75 600 albi, se arată 
într-o statistică oficială pu
blicată la Windhoek. Popu
lația acestui teritoriu, a- 
flat sub administrație ile
gală a Africii de Sud. în 
pofida rezoluțiilor O.N.U., 
a crescut cu peste 247 000 
persoane dip 1970.

APROXIMATIV 1000 
de mexicani sînt expulzați 
zilnic din S.U.A. și vin să 
îngroașe rîndurile șomeri
lor din Tijuana, localitate 
mexicană situată la fron
tieră — transmite agenția 
France Presse, citind de-

clarații ale primarului din 
Tijuana, Roberto Andrade.

ADMINISTRAȚIA Rea
gan a cerut Congresului să 
majoreze plafonul datoriei 
publice cu 200 miliarde do
lari, respectiv la 1275 
miliarde dolari, pentru a 
permite guvernului să fi
nanțeze angajamentele a- 
sumate pînă la sfîrșitul a- 
nului financiar viitor, care 
se încheie la 30 septembrie 
1983, relatează agenția 
Reuter.

DATE OFICIALE publi
cate la Bruxelles relevă 
că, la sfîrșitul lunii apri
lie, în cele zece țări mem
bre ale Pieței comune nu
mărul șomerilor a fost de 

.10 300 000, față de „numai" 
8'milioane în luna aprilie 
a anului trecut. Potrivit a- 
genției citate, ratele cele 
măi mari ale șomajului se 
înregistrează îrj Irlanda, 
Marea Britanie și Italia.

NUMĂRUL șomerilor în 
Marea Britanie se ridică 
la mijlocul lunii mai. la 
2 969 443, ceea ce reprezin
tă 12.6 la sută din totalul 
forței de muncă a țării, re
levă statisticile puWcate. 
la Londra. Potrivit datelor 
citate de agenția A'P, ca
re transmite știrea, se aș
teaptă ca luna viitoare nu- 

■ mărul șomerilor să creas
că cu peste 100 000.

IN CAPITALA Boliviei 
s-au deschis lucrările unei 
Reuniuni regionale privind 
promovarea reformei agra
re în țările Americli La
tine — transmite agenția 
boliviana de presă Bolpres.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Blaj 
Mihai, eliberată de I.M. 

Uricăni. O declar nulă. (709)
PIERDUT diplomă cali-

ANUNȚURI

ficare dulgher pe numele 
Dobre Constantin elibera
tă de I.C.M.M. Petroșani 
în anul 1976. O declar nu
lă. (710)

DE FAMILIE

. FAMILIILE Sabău și Haiduci amintesc rudelor 
și tuturor celor ce au cunoscut-o și "apreciat-o ca se 
împlinește un an de la. decesul iubitei -noastre soție, 
mamă, fiică și soră. 1

SABAU GHIZELA
Pios omagiu și lacrimi pentru sufletul ei. (703)

------------------------------------------------—------------j-— 
FAMILIA Hegedus anunță cu adîncă durere înr 

tarea din viață a scumpei lor mamă si soție .
J > :: HEGEDUS BERTA > ;;’ X-

înhumarea va avea loc sîmbătă 29 mai a.c. ora 
15. (711)

Colegii de muncă și prietenii anunță că astăzi, 215, 
mai, se împlinește un an de la dispariția fulgerătoare 
a celei ce a fost

GH1ZELA SABAU
îi vom păstra neștearsă amintirea.
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Duminică, 30 mai

8,00 Teleșcoală.
8.30 Omul și sănătatea.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Din lumea copiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17,23 Călătorii spre viitor. 

Emisiune-concurs pen
tru pionieri.

18,15 Telesport. Campio
natele internaționale 
de atletism ale Româ
niei, Transmisiune 
directă de la Stadio
nul „23 August",

19,00 Telejurnal.
19,30 Patriotismul 

manență 
noastre.
eseu.

19,50 Cîntarea
De pe marea scenă a 
țării, pe micul ecran. 
Primăvară bucureș- 
teană.

20,40 Film artistic : Despre 
o anume fericire. Pro
ducție a casei de fil
me Cinci.

22,05 Telejurnal. '
„^0 Sport
2^30 Dulce, dulce Româ-

per-
a istoriei

Documentar-

României.

■ ' nie. Emisiune de mu
zică românească.

Luni, 31 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.
21,00 A patriei cinstire. 

Momen t poetic.
21,10 Cadran mondial.
21.35 Roman foileton s 

Drumuri* Episodul 3.
22.20 Telejurnal.
22.35 Ansambluri corale 

muncitorești.
Marți, 1 iunie

11,00 Telex.
11,05. De ziua internațio

nală a copilului.
11.20 Roman foileton : 

Drumuri. Episodul 3. 
Pentru curtea și gră
dina dumneavoastră. 
Cadran mondial. 
Dulce țară româneas
că. Program coral. 
Telex.

17,40 Album coral.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea pragramu-

1UÎ. ? ■■ J-;...--;.

20,00 Telejurnal.
20,30 Anii noștri de lumi

nă.
21,35 Forum politico-ideo

logic. Opera tovară
șului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, contribu
ție strălucită la dez-

rzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

17,45 Tribuna experienței.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal;
20,30 econo-

12,05
12,20
12,45
16,00
16,15 Producția artizanală 

în școală.
16,40 Reportaj pe glob*
17,00 Clubul tineretului.

20,45

21,05

16,05 Viața școlii.
• 16,30 Dialogul orchestrelor 

de muzică ușoară. 
Documentar TV.
Studioul tineretului, 
închiderea programu
lui.

20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea econo

mică.

16,45
17,00
18,00

PROGRAMUL Țy
rzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/

voltarea creatoare a 
teoriei revoluționa
re.

22,00 Semnături în cartea 
muncii.

22,15 Telejurnal.
22,35 Cîntec nou pe plai 

străbun.
Miercuri, 2 iunie

16,00 Fotbal : Steaua — 
Sportul studențesc. 
Transmisiune direc
tă de lă București. în 
pauză: Rezultatele
tragerii pronoexpres. 
Desene animate.'

22,35

11,00
11,05

Actualitatea
mică.
Dezbateri ideologice.
Calitatea vieții mora
le. . '
Telecinemateca. Ci
clul : Dosarele ecra. 20,45 Memoria documen-
nului. Duios Anasta- telor. '

21,10 Formațiile muzicale
ale Radioteleviziunii 
pe marile platforme 
industriale ale țării. 
Arad. Transmisiune 
directă.

22,00 Viața culturală.
22,30 Telejurnal
22,45 - - - —

mică.
20.45 Film artistic. Arbo

rele copilăriei. Pre
mieră pe țară.

22,00 Dezbateri culturale,
22.30 Telejurnal.
22.45 Comori ale muzicii 

• românești în imagini
coregrafice.

23,00 închiderea programu- 
lui.
Sîmbătă, 5 iunie

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte 

patriei. Pe Argeș 
SUS.

11.30 A VHI-a ediție

a 
in

sia trecea. Premieră 
TV. Producție a Ca
sei de filme Unu. 
Telejurnal. /

Joi, 3 iunie
Telex.
Profesiunile cincina
lului.

11.40 Film serial. Lumini 
șl umbre. Episodul 12.

12.40 Dezbateri 
Calitatea

; ■rale..
16.00 Telex.

Melodii românești 
ieri și de azi.
Vineri, 4 iunie

Telex.

de

ideologice, 
vieții mo-

-

15,00
15,05 Teleșcoală.
15.30 La volan.
15,45 Emisiune în 

germană. 7
17,40 Tragerea loto.
17,50 lOOl de seri.
18,00 închiderea programu- 

lui.
20,00 Tefojurnal. ■
20.30 Actualitatea eebno-
Miiiri,.,.... ...............

limba

a
Festivalului Timișoa
ra muzicală.

12,05 Film artistic : Despre 
o anume fericire.

13.30 La sfîrșit de săptă- 
mînă.

18,35 Săptămîna politică,
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Teleenciclopedia.
20,00 Cenaclul „1"
20.50 Film serial 

și umbre". 
14.

21,40 Telejurnal.
• Sport.

22,00 Întîlriirea de
seara. ■

.Flacăra".
„Lumini
Episodul

sîmbătă
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