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în prezența tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, ieri, a avut locDeschiderea lucrărilorCongresului al II-lea

■ — - - - • ■ -alși culturii socialiste9

tovarășului NICOLAEîn prezența
CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, joi, 24 iunie, 
la Palatul sporturilor și culturii, s-au 
deschis lucrările Congresului al II-lea al 
educ^jeL’TJ^HWe’-’^Wttwrtr socialiste.

Eveniment de o deosebită însemnătate 
în viața patriei noastre, a întregului po-

Bucu- 
de artă 
de stat» 

din

centrale de masă și obștești din 
rești și din județele țării, oameni 
și cultură, activiști de partid și 
reprezentanți ai. oamenilor muncii 
unități economice, industriale și agricole,
responsabili ai unor formații artistice.

A luat cuvîntul, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 

... por, Congresul al II-lea al educației poli- nistru , al guvernului.
tice'șl ci’lturii socialiste analizează. în lu
mina Expunerii prezentată de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu la plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R., din 1—2 iunie a.c., a orien- 

. țărilor și indicațiilor formulate de secre
tarul general al partidului în acest docu
ment de o inestimabilă valoare teoretică 
și practică, modul în care se înfăptuiesc 
hotărîrile Congresului al XII-lea al P.C.R. în 
domeniul activității politico-ideologice și 
cultural-educative pentru formarea omu
lui nou, făuritor conștient și devotat al 
socialismului și coHiunismului în România, 

în fața Palatului sporturilor și culturii, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena ceaușescu au fost întîmpinați de 
mii și mii de bucureșteni, cu puternice u- 
rale și ovații.

Marea sală a îmbrăcat un aspect săr
bătoresc.

La sosirea în sală, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea partidului 
și statului au fost întîmpinați cu vii și 
îndelungi ovații de delegații la congres — 
reprezentanți ai oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități din întreaga țară.

S-a intonat Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

împreună cu tovarășul Nieolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
din prezidiul congresului au făcut parte 
tovarășul Constantin Dăscălescu, alți to- 

\ varăși din conducerea de partid și de 
stat, reprezentanți ai unor organizații '

La lucrările congresului participă peste 
6 000 de delegați și invitați, oameni ai 
muncii din industrie, construcții, trans
porturi, agricultură și din alte domenii, 
activiști de partid și de stat, creatori, oa
meni de știință, artă și cultură din toată 
țara.

Au fost alese organele de. lucru ale 
Congresului și s-a aprobat regulamentul 
de desfășurare a lucrărilor. Congresul a 
adoptat următoarea ordine de zi :

1. Raport al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, cu privire la modul în 
care se înfăptuiesc hotârîrile celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român referitoare la activitatea politico- 
ideologieă și cultural-educativă în vede
rea formării omului nou, cu înaltă con
știință socialistă, constructor activ și devo
tat al socialismului și comunismului în 
România.

Tovarășa academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernului, 
a rostit cuvîntul de salut adresat Congre
sului din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Consiliu
lui de Stat și a Guvernului, precum și 
din partea secretarului general al parti
dului și președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nieolae Ceaușescu.

Delegații, ceilalți participant au urmă
rit cu vie atenție și au primit cu deosebit
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Din îndemnul conștiinței muncitorești,
a datoriei față de țară, răspunzînd

chemării partidului

V

Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
în ședința de lucru din 
22 iunie a.c„ desfășurată 
sub președinția secreta
rului general al partidu
lui, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, a stabilit o- 
rientări și a adoptat ho- 
tărîri de o deosebită în
semnătate pentru dezvol
tarea economiei naționa
le, pentru progresul ge
neral al țării și bunăsta
rea poporului, pentru a- 
sigurarea condițiilor 
înfăptuire neabătută 
obiectivelor 
al XII-lea. Pornind de la 
cerința fundamentală a 
dezvoltării economico- 
sociale a patriei în pre
zent și în întreaga pe
rioadă a anilor 1983— 
1985, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat ne
cesitatea accelerării pro
gramului energetic

de 
a 

Congresului

daptat de Congresul al 
XII-iea al partidului. In 
contextul acestei sărciiji, 
s-a subliniat, odată în 
plus necesitatea impe- 
noasă de a se înfăptui 
cu fermitate ansamblul 
de măsuri inițiat de con
ducerea partidului care 
urmărește extinderea ba
zei proprii de materii 
prime și energetice.

Minerii Văii Jiului în 
frunte cu comuniștii, văd 
în sublinierea cu putere 
a acestei cerințe de către 
Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., re
înnoirea încă odată a 
chemării adresată de
partid oamenilor muncii 
din industria extractivă 
de a spori producția de 
cărbune. St* în puterea 
minerilor noștri de a-și 
mobiliza r<sursele, de a

Piese de schimb 
peste pian

în perioada primelor 
cinci luni din. acest an, 
colectivele atelierelor și 
cel al Secției de stîlpi hi
draulici din. cadrul 
I.R.I.U.M. Petroșani au 
produs și furnizat mineri
lor din Valea Jiului, pes
te sarcinile de plan,, piese 
de schimb în. valoare de 
aproape 4 000 900 lei. S-au 
realizat și livrat minerilor 
între alien ventile SVJ, 
prelungitoare și reazeme 
supei ic are pentru stîlpi 
hidraulic, rar. > duri fle
xibile, combine precum și 
diferite tipuri de garnituri.

{Continuări in pag. a 4-aj
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La construcția blocurilor de locuințe 
se poate lucra și cu spirit gospodăresc

Pe șantierul din Lupeni 
al Ministerului economiei 
forestiere și materialelor 
de construcții se execută 
un însemnat volum de lu
crări, în principal fiind 
vorba de structurile de re
zistență ale noilor blocuri 
de locuințe. Evident că 
transportul, depozitarea și 
montarea unor mari can
tități de prefabricate din 
beton ridică probleme com
plexe. datorită condițiilor 
de șantier. Constructorii 
solicită permanent mate
riale. panouri,■’ pereți des
părțitori, cărămizi din be
ton celular autoclavizat 
etc Iată de ce a fost , bi
nevenită ideea înființării 
unei rampe racordată di
rect la calea ferată nor
mală. Acest fapt a asigu
rat o îmbunătățire consi
derabilă a aprovizionării 
ritmice a șantierelor. Dar 
trebuie spus că în zona 
rampei lipsește mîna u- 
nur buni gospodari. Prin

tre rastelele unde sînt de
pozitate sute de panouri 
și pereți despărțitori din 
prefabricate se află nu
meroase planșee sparte, u- 
nele din ele fiind folosite 
drept „pavaje", altele în
gropate de-a binelea in 
pămînt Un adevărat „ci-

>Co ntinuarttnpagai-a)

Constituită în majo
ritate din tineri, fapt 
pentru care se și nu
mește sugestiv „Brigada 
tineretului", formația 
de lucru condusă de 
destoinicul miijer Gri
gore Mîndruț, de la 
sectorul IV al minei Lo- 
nca, datorită rezultate
lor deosebite obținute 
pe frontul de cărbune 
se numără printre frun
tașii întreprinderii.

i

Pentru buna 
aprovizionare a 

populației
Aflăm de la conducerea 

Fabricii de produse lacta
te Petroșani, estimările că 
luna iunie a.c„ se va în
cheia pentru populația 
din Valea Jiului cu un 
surplus de aprovizionare 
de 6750 hl la lapte pentru 
consum, cantitate mai 
mare cu circa 20 la sută 
decît cea din perioada co
respunzătoare a anului tre
cut. De asemenea, în a- 
ceastă lună se mai produc 
pentru consumul populației 
290 de tone de produse lac
tate proaspete, 34 de tone 
de unt și 40 de tone de 
brînzeturi. Pentru unită
țile de îngrijire a copiilor, 
precum și familiile cu co- 
P'i mici s-au produs și li
vrat 5 tone de lapte praf, 
tn ceea ce privește produ
sele de sezon, colectivul , 
fabricii a aprovizionat 
populația din Valea Jiului 
și din județ, în primele 
20 de zile din luna iunie, 

... cu 260 000 kg de Înghețată.

La sectorul IV al I.M. Petrîla
Un nou complex mocanizaî 

a intrat in funcționa
considerabil l-au avut Vic
tor Rașca, Tiberiu Cronicest, 
Frideric Depner, loan Stra
ja și Ics.if Pop. Au partici
pat, de asemenea, și mi
nerii brigăzii conduse de 
Gheorghe' Gheorghe, evi. 
dențiindu-se prin contribu
ția -adusă minerii Valeriu 

’ Severineanu, losif Szekely, 
Francișc 

Kacso, Ștefan Boliac. Ex
ploatarea acestui complex, 
a cărui producție se esti
mează să ajungft la peste 
30 000 tone de cărbune, a 
fost preluată de harnicii 
mineri ai brigăzii conduse 
de Ștefan Alba, brigadă 
care, prin cele peste 17 000 
tone de cărbune extrase 
în plus față de prevederi
le planului în primele cinci 
luni ale anului și-a ciștigat 
un binemeritat prestigiu 

sector și în Vale. Sînt 
s.~':ese sînt premise care 
.dau/convingerea că și nou1 
complex mecanizat intra? 

va fi utilizai 
ridicați, in fo. 
producției de

Zestrea tehnică de mare 
randament a sectorului IV 
al I.M. Pelrila - sectorul 
cu cel mai înalt grad de 
mecanizare pe mină — cu
prinde la această oră trei 
complexe mecanizate de 
tip SMA-2, de fabricație 
românească. Recent, 
trat în funcțiune cel 
treilea complex, la 
pentru prima dată în acest 
sector, o parte dintre 
țiile de susținere cit și 
nele părți componente 
transportorului TRCA-2, 
acțiuni de recuperare, 
condiționare și refolosire, 
au fost adaptate la un alt 
complex ajuns la limita 
cîmpului de exploatare. 
Montarea acestui nou corn, 
plex, coordonată pe schim
buri de către inginerii E- 
leodor Mihăileanu, Bela 
Munich și Stelian Popescu, 
precum și de către maiștrii 
loan Bodenloz și loan 
mar, a fost executată Io 
nivel calitativ superior, 
timpul planificat. La 
crări au participat lăcătușii . 
echipei „service" de ia 
sectorul VIII al. minei, din
tre care un aport propriu

peni. Remarcăm două fap
te. Alături de blocul 41 
zac și ruginesc sub cerul 
liber zeci de elemenți de 

«calorifer. Dar alături, la 
blocul 29, unde lucrează 
oamenii lui Sîngeorzan. e- 
lemenții de calorifer sînt 

de vorbă cu șeful unei puși la adăpost, pe palierele 
etajelor. Deci se poate lu
cra și cu spirit gospodă
resc acolo unde construc
torii nu dovedesc nepăsa
re. Reținem cu satisfacție 
opinia constructorului. Au- < 
rel Sîngeorzan, despre ri
sipa de materiale pe' șan
tierul l.M.C. Bîrcea. apar- 
ținînd de M.E.F.M.C. : „Da
că aș fi șef de șantier i-aș 
trage aspru la răspundere 
pe cci ce manipulează și 
depozitează prefabricate
le". Așteptăm din ' partea 
șefului de șantier aceeași 
atitudine întîlnită la mun
citorii din formație. Aș
teptăm. ?

tier, deci sub nasul șefi
lor".

îl căutăm zadarnic pe șe
ful de șantier. La sediu ni 
se spune că e undeva 
șantier. Iar pe șantier 
flăm că este... la sediu.

Lingă blocul 29 stăm

însemnări de pe șantiere

mitic" de plăci și cărămizi 
din beton celular autocla- 

. vizat poate fi zărit lingă 
macaralele din rampă 
De-a lungul liniei ferate,
sînt descâtcațe de mult
timp s ari din prefabrica 
te. care au început sa 
năpădite 
devărate 
re vechi 
lice ,rugi 
imediata
diului

re 
de buruieni. A 
mrrmane de fia- 
și confecții meta- 
iiite. se - află în 
apropiere a se-

organizăr.ii de șan-

pe
a-

brigăzi de montări, Aurel 
Sîngeorzan Aflăm că în 
luna mai brigada condusă 
de el a realizat un adevă
rat record : a montat do
uă tronsoane de bloc. Ți
ne să „amintim neapărat" 
numele celor harnici din 
brigada sa ; Dumitru Ju- 
gănaru. loan Ciobanu, A- 
lexandru Munteanu. Ște
fan Nedelcu, toți veniți 
de la l.M.C. Bîrcea — De
va pe șantierul din Lu- ■ V.S. FENEȘANU

a in- 
de-al 
care, Grigore Popîrlea,

șec- 
u- 

ale 
prin 

re-

Ti
iir 
in

Iu-
în Juneți une
ia parametri 
l?siîi sporirii 
cckot ne.:

lonel 
e -ct-i-fnn,

zmAU,
I.M. Peî. la
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Inițiativa a aparținut co
misiei pentru calitatea căr
bunelui a comitetului de 
sindicat. într-una din zile, 
la ieșirea din schimbul I, 
inciți mineri, maiștri. In
gineri, chiar și muncitori 
de alte specializări — me
canici, electricieni — au 
fost solicitați să participe 
la o discuție. Fără să mai 
lungim vorba, discuția a 
folosit la însumarea unui 
mare număr de propuneri 
care răspundeau la tema 
■dată : ce se mai poate face, 
la fiecare loc de muncă, 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras ?

Faptele s-au petrecut la 
mina Paroșeni. Situația 
penalizărilor pentru neîn- 
cadrarea în indicatorul de 
cenușă deve- 
nise îngrijo- _ .

*

din 
din

pînd din ia
nuarie, pena
lizările nu 
scădeau sub 5000 de tone, 
ba au atins în luna mar
tie peste 6300 tone de căr
bune. Trebuiau întreprinse 
măsuri. Comisia de calita
te a trecut la acțiune, a- 
vînd drept orientare prin
cipală propunerile făcute 
de oamenii muncii 
întreprindere. Multe 
acestea s-au referit la «- 
batajele în care tăierea se 
face prin pușsaie, stabi
lind măsuri penta u pușca- 
re selectivă (cărbune-, ste
ril; și pentru alegerea șis
tului vizibil, sens în care 
au fost reamintite respon
sabilitățile șefului de 
schimb, ale maistrului, ale 
minerilor, ale artificieri
lor. La lucrările de pre
gătire, care interceptează 
zone cu steril, au fost a- 
menajați „saci" în pereții 
laterali ai galeriilor pen
tru depozitarea șistului. 
S-a prevăzut să se urmă
rească — tot de către 
maiștri 
intersecțiilor să se 
în mod corect, < 
monografiei de 
pentru a preveni căderea 
sterilului. Alte măsuri au 
fost luate la claubaj, prin 
plasarea unui număr co
respunzător de muncitori 

tot de
ca bandajarea 

! facă 
conform 
armare,

pentru alegerea șistului, 
în adunările grupelor sin
dicale sau cu prilejul dis- 

apel 
rea-

cuțiiior din sala de 
a fost, de asemenea, 
mintită tuturor formațiilor 
de lucru această importan
tă problemă a calității căr
bunelui, fiind arătat și e- 
fectul nedorît al penaliză
rilor : de la începutul a- 
nului, mina a pierdut pes
te 10 milioane lei, fapt ca
re a afectat în mod serios 
balanța economico-finan- 
ciară ța întreprinderii.

Inițiativa comisiei pentru 
calitate a fost susținută 
prin numeroase măsuri 
Ia aplicarea cărora au 
contribuit, direct, formați
ile de lucru 
Efectul unui

din abataje. , 
asemenea e- 
fort colectiv 
nu a întîr- 
ziat să apa
ră. în luna 
mai, penali
zările au fost 

reduse la numai 1913 to-, 
ne. pentru ca în luna iu
nie, după două decade, 
mina să înregistreze boni
ficații de 700 tone, indi
catorul de cenușă realizat 
în cele două decade ale 
lunii iunie a fost de 34,3 
puncte, față de 38 cit este 
planificat pe întreprindere.

De la Nieolae Bucur, 
inginer șef cu producția, 
am aflat că nu au slăbit 
în intensitate acțiunile 
consacrate calității. Sînt 
popularizate formațiile 
fruntașe, sînt activizați 
factorii educativi din gru
pele sindicale. în general, 
tot mai mulți membri ai 
colectivului înțeleg că da
că efortul de a extrage 
cărbune mai mult nu este 
însoțit de preocupări la 
fel de responsabile în do
meniul calității,- întreprin
derea nu va avea o situa
ție financiară corespunză
toare, și, implicit, fiecare 
va fi afectat de penalizări. i 
Deci, cu cît sporesc- preo
cupările pentru cărbune 
mai mult și mal bun, cu 
atît rezultatele finale vor 
fi mai mulțumitoare pen
tru fiecare membru al co
lectivului. (Ion MUSTAȚA)

•Brmart din pag f)

f fi
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rodr.i- 
I că 

mai 
mulță 

date 
toto- 

faptic

organiza. mai bine pro
ducția și munca, de -a
folosi la nivel maxim 
capacitățile de extracție 
și utilajele complexe, tim
pul de lucru, de a întări 
ordinea și, disciplina, 
cînd tot ce depinde 
ei pentru sporirea 
clei abatajelor, știind 
aceasta înseamnă 
mult cărbune, mai ;

• energie și lumină 
patriei — înseamnă 
dată răspunsul lor ■ 
la grija ce le-o poartă 
partidul, personal Minerul 
de Onoare al țării, tovară
șul Nieolae Ceaușescu. In- 
tegrîndu-se, alături de toți 
oamenii muncii din indus
tria extractivă, în- efortul 
național pentru sporirea 
extracției de cărbune, de 
țiței Și gaze naturale mi
nerii Văii Jiului au toto
dată datoria de a acționa 
cu gîndire angajantă ; și 
spirit de inițiativă, în ca
drul autoconducferii șl au- 
togestiunii muncitorești, 
pentru înfăptuirea unui 
alt important deziderat 
economie, altei sarcini re
zultate din exigenta ana
liză făcută de Comitetul 
Politic Executiv în dome
niul atît de important ea 
cel al combustibilului 
energiei — domeniu 
care țara noastră are re
surse limitate, ele tre
buind gospodărite, chiver
nisite cu cea mai mare 
grijă. In acest context. 
Comitetul Politic Executiv 
a adoptat sarcini supli
mentare de reducere ,ă 
consumului de produse pe
troliere pentru producerea 
energiei termice în se
mestrul II al acestui an și 
în perioada următorilor 
trei ani ai cincinalului. 
S-a apreciat că se înregis
trează în prezent un con
sum exagerat de energie 
termică cerîndu-se să se 

si 
în

Rubrică realizată de 
T. SPATARU

ia măsuri hotărîte pentru 
diminuarea consumului 
de aburi și apă caldă, să 
se intensifice cercetarea și 
proiectarea în această di
recție. De asemenea, s-a 
indicat ca in toate unită
țile economice să se ac
ționeze pentru eliminarea 
pierderilor în transportul 
energiei termice, perfec
ționarea proceselor teh
nologice, raționalizarea 
fluxurilor de producție în 
vederea reducerii 
murilor și recuperării in
tegrale a resurselor ener-

Să gospodărim 
cu chibzuință 

combustibilul și energia
getice, termice și de com
bustibil.

Lucrînd intr-un dome
niu mare consumator de 
energie electrică, oamenii 
muncii din mineritul Văii 
Jiului, în însușirea impor
tantelor sarcini trasate de 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., trebuie 
să pornească de la prețioa
sa idee, de la îndemnul 
plin de înțelepciune al se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, că cea mai si
gură și eficientă cale de 
sporire a resurselor — fie 
ele de materii prime sau 
energie — este economisi-

Aspect din cea mai nouă unitate comerciala a 
ora>uțui Lupeni. Situată pe bulevardul Păcii, la par
terul blocului 8, unitatea nr, 370 „Menaj" (gestionar 
Elena Mladin) va avea un volum de desfaceri in va
loare de peste 6 000 000 lei anual. Numai în ziua i- 
naugurală s-au vîndut mărfuri în valoare de peste 
55 000 lei. Foto : Alexandru TATAR
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rea. Tocmai de aceea, este 
la îndemîna minerilor noș
tri ca, ctind mai mult căr
bune, să acționeze totoda- 
tă, din îndemnul . .•■nștlin-■. 
țel, de a organiza rațional'X 
procesul de extracție în 
abataje, îneît consumul de 
energie să cunoască scă
deri tot mai mari, să pre- 
întîmpine mersul. în gol al 
utilajelor. O însemnată 
rezervă de economisire a 
energiei, dar nu numai a 

consu- energiei ci și a materiale
lor, o constituie inițiative
le muncitorești, cum este

„Contul colector de econo
mii al sectorului*:, pe care 
grupele sindicale, comite
tele de sindicat din sec
toarele miniere, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, trebuie mai mult, 
șl cu o mai mare genera
lizare, s-o folosească. Te
ren larg de extindere tre
buie să-I deschidă, sindi
catele din întreprinderile 
miniere inițiativei Iftnsate 
în colectivul minerilor din 
Urieani „Pentru fiecare 
tonă de cărbune extrasă 
— 1 kWh energie electri
că economisit!“.

Concluzii, exigențe 
desprind din analiza 

se
§1

sarcinile stabilite de Co
mitetul Politie Executiv, 
privind diminuarea con
sumurilor de energie calo
rică și electrică, pentru 

Vioaie domeniile de activi
tate din Valea Jiului, chiar 
și pentru populație — în 
care sens organizațiile de 
partid, asociațiile de loca
tari, deputății și consili
ile populare trebuie să or
ganizeze largi dezbateri — 
ținîndu-se seama de mă
surile preconizate ca pe 
fiecare' familie să se rea
lizeze o reducere a con
sumului de energie de cir
ca 20 la sută. Acestor im
portante sarcini trebuie 
să li: se raporteze și uni
tatea prestatoare — 

, I.G.C.L. — a serviciilor dfr 
exploatare a termoficării 
Văii Jiului, incit să i se 
furnizeze populației apă 
caldă ți căldură fără pier
deri și cu eficiență cit 
mai mare.

mai
I a 

în 
des- 
1—8

ca
de

■ ASTĂZI este ulti
ma ZI în care absolvenții 
clasei a VlII-a se 
pot înscrie în treapta 
liceelor. înscrierile 
treapta a Il-a se vor 
fășura în perioada

. iulie.
■ SIMPOZION. în 

drul ciclului tematic 
manifestări educative or
ganizate de Casa de cultu
ră din Petroșani sub gene
ricul „Colocvii de istorie", 
la clubul C.F.R. va avea 
loc astăzi (ora 19) un sim
pozion consacrat activită
ții și operei lui Nieolae 
Bălcescu, om politic, is
toric și ginditor democrat- 
revoluționar de lă a cărui 
moarte se împlinesc 130 
de ani.

■ NOI APARTAMENTE, 
în următoarele zile fon
dul locativ al orașului Pe- 
trila se va îmbogăți cu în
că 40 de apartamente în 
blocul 36 G. Constructorii 
petrileni lucrează Ja pre
zent la finisările interiore * 
și exterioare ale blocului.

Duminică, 27 iunie
8,00 Admiterea în învă- 

țămîntul superior 
agricol.

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

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea ccțjiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical,
17.40 Floarea din grădină. 

Spectacol-concurs pen
tru interpreți de mu
zică populară.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea. Pe drumuri de 
lumină (Reportaj).

19.50 Cîntarea României.
20,35 Film artistic. Colum

na. (Partea I).
21.45 Ritm și grație Cho- 

piniana în interpre
tarea ansamblului 
de balet al Teatrului 
„Fantasio" din Cons
tanța.

22,10 Telejurnal. Sport.
22.30 Studioul muzicii u- 

șoare.
Luni, 28 iunie

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17.50 1001 de seri.
18.00 închiderea progra

mului.

20,00 Telejurnal.
20,25 Cincinal ’81—’85. Re

surse — priorități — 
direcții de acțiune.

20.45 Cadran mondial — 
Pentru dezarmare și 
pace. Poziția activi, 
constructivă a Româ
niei, a președintelui 
Nieolae Ceaușescu.

21,00 Teatru în serial: „Jo
cul ielelor" de Camil 
Petrescu. Partea a 
Il-a.

22,00 Din albumul celor 
mai frumoase melo
dii populare.

22,20 Telejurnal.
Marți, 29 iunie

11,00 Telex,
11,05 Matineu de vacanță. 

Dorobanțul tatii. 
(Episodul 1).

11.35 Teatru în serial: „Jo
cul ielelor". Partea a 
doua.

12.35 Pentru curtea și gră
dina dv.

12.45 Festivalul cântecu
lui popular românesc 
„Maria Tănase". Edi
ția a Vil-a — Cra
iova 1982.

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Admiterea în treap

ta a Il-a de liceu.

Matematică, Recapi
tulare.

16,25 Cintec pentru țara 
mea. Muzică ușoară.

16,45 Semnături în cartea 
muncii. Țara părin
ților mei, țara copi
lăriei mele, țara 
mea. Reportaj.

17,05 Clubul tineretului.
17,50 1001 de seri.
18,0'0 închiderea progra

mului.
uiiiii/Hiiiiiiiiiitiiii/imiintiiiiriiiînniiiiiiiiiiiiitiuuitniii
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20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică.
20,35 Un vast program de 

activitate politico-i- 
deologică.

20,55 Teatru TV : „Un
chiul nostru din Ja
maica" de Dan Tăr- 
chilă.

22,05 Bijuterii inozarliene.
22.20 Telejurnal.

Miercuri, 30 iunie
16,00 Telex.
16,05 Șah.
16.20 Album coral.
16,30 Tragerea de amorti

zare ADAS.

16.40 Atenție la... neaten
ție.

16,55 Anunțuri și muzică.
17,05 Cîntec mîndru bănă

țean.
17.40 Tragerea pr-onoex- 

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

mului,
20,00 Telejurnal.
20,2:5 Actualitatea econo

mică.

20,-10 Omul de la catedră
— Educator comu
nist.

21,00 Film artistic : „Co-t
lumna. (Partea a 
11-a)

„22,00 Coruri: celebre din
opere și operete.

■22,20 Telejurnal.
Joi, 1 iulie

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă,
11,35 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 
16.

12,30 Matineu de vacanță. 
Dorobanțul tatii. 
(Episodul 2).

16.00 Școala muncii.
La„. Liceul din Scor- 
nfce.ști. (Reportaj)

16.30 Revista Cin tării
României,

16.45 Reportaj pe glob: Ca
nada azi (Reportaj)

17,05 Studioul tineretului.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea econo

mică.
20.40 La frontierele cu

noașterii. Serial ști
ințific.

21,00 Viața culturală.
21.30 Arena curajului. Nu

mere de circ premia
te la festivaluri in
ternaționale.

21.50 Telejurnal.
22,00 Meridianele cînte- 

cului.
Vineri, 2 iulie

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

mîntul superior tehnic. 
Fizică. (Consultații) 

.15,30 La volan — Emisiu
ne pentru conducă
torii auto.

15.45 Emisiune în limba 
germană.

17.40 Tragerea loto.
17.50 1001 de seri. .
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.

• Actualitatea econo
mică.

20.30 Foarte bine I
20.50 Film artistic : „Pen

tru prima dată".
22,00 Un vast program de 

activitate politico-i- 
deologică.

22.20 Telejurnal.
Sîmbătă, 3 iulie

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

patriei.
11,25 Matineu de vacanță. 

Dorobanțul tatii, 
(Episodul 3)

11,45 Centre dfbzicale ale 
țârii — Iași,

12.20 Film artistic: Pentru 
prima dată,

13.30 La sfirșit de șăptă- 
mînă. .

18.30 Iunie — Cronica e-. 
venimentetor politice.

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejornai.
• Sport.

19.30 Teleeneietopedia.
20,15 Ritmuri tinerești.
20.30 Film seria] : O ches

tiune de onoare.
21.20 întîlnirea de sîmbătă 

seara (I).
Spectacol de varie
tăți umoristice, mu- 

' zicale, coregrafice,
22.20 Telejurnal.
22.30 Intîlnjrea de sîmbătă 

seara (II),
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Dominanta

Concluzia

le pu
ci dota-

forme și con- 
folosirea piă- 
a timpului li- 

. satisfacerea 
distractive

păduri de
de iarbă

o vecina

re A fost deschis .ventilai 
și aprins chibritul pentru 
a verifica dacă

în ultimii câțiva 
s-au depus multe și rodni
ce eforturi pentru amena
jarea bazelor de agrement 
de la Vulcan, Uricani și 
Petrila, cit și a celei de 
la Lupeni (ultima insă prea’ 
sumară față de cerințe și 
posibilitățile pe care gos
podarii Lupeniului 
teau utiliza pentru 
re mai bogată).

în p r i m u 
este meritorie

căile de acces au fost as
faltate; Cu toate acestea 
riu s-a atins dezideratul 
că bazele de- agrement să ■ ■ 
ofere o varietate suficient 
de largă de 
dlții pentru 
cută și utilă 
ber, pentru 
preferințelor 
și a celor cu caracter cul
tural-educativ. . . 
activității lor o constituie 
serbările la* iarbă verde 
organizate cu prilejuri maj 
deosebite, mai rar «îmbă
ta și duminica, ;

în legătură cu această 
fragmentare a activității 
lor, cu absența acesteia 
în perioade foarte lungi,

nației lor, grupul sanitar 
(din șeîndură) a fost des
completat și riscă să fie 
devastat, estrada propriu- 
zisă și spațiile din imedia- 

•ei apropiere erau pline 
cioburi de sticlă. Asta 
Petroșani și la Petrila ! 
Aninoăsa, preocupări- 

pentru : amenajarea

BAZELE DE AGREMENT 
dotate, folosite și ocrotite 

cu mai multă grijă

1 rlnd 
orientarea 

gospodarilor pentru am- . 
plasarea acestor amena
jări în locuri din apropie
rea localităților, accesibile 
tutuț’or categoriilor de ee- 
tățeni^V ' inclusiv copiilor, 
bucuri care o- 
feră un cadru 

■natural adec- 
'Vat. Astfel 
bazele de a- 
grement din 
Vulcan și Pe
troșani — 
Brazi și, res
pectiv, Brfi- 
det — sînt a- 
menajate în 
mijlocul unor 
brad cu poieni
verde care oferă oameni
lor ce le frecventează aer 
bun, umbră și alte condi- 

? ții pentru cîteva ore de re
laxare. S-a confirmat, de 
asemenea, necesitatea ca 
aceste unități eă fie orga
nizate pe lîngă, ori să dis
pună, de unități de alimen
tație publică cu activitate 
permanentă ca în exemple
le menționate mai sus, 
precum și ca la cabana 
Peștera Bolii, la Petrila, 
Brăița-Lupeni și se pot în
ființa asemenea unități și 

. în alte locuri. Acolo unde 
ele există împreună cu alte 

K amenajări, și afluența ce
tățenilor este mai cons
tantă și mai numeroasă. 
Lăudabile sînt și preocu
pările pentru amenajarea 
căilor de acces spre aceste 
locuri. La Petrila, spre e- 
xemplu, a fost construită 
o punte solidă peste Jiu, 
iar la Brădet, Brazi și, în 
bună parte, și ia Brăița,

se ridică unele probleme 
care trebuie neîntîrzîat re
zolvate. în jurul cabanei 
Brădet, de pildă, au fost 
aduse de către diverse u- 
nități economice și co
merciale din oraș (de ali
mentație publică, de le
gume și fructe, industria
le) 17 tpnete și chioșcuri. 
Cine răspunde de integri
tatea acestora în perioade
le foarte lungi în care ele 
nu au activitate? între
barea am adresat-o gestio- 

Brădet, 
Răs- 

Dum-

n arului cabanei 
Constantin Teslici. 
punsul a întîrziat, 
neal-ui răspunde numai de 
bunurile — interioare și 
exterioare —, aparținind 
cabanei. De celelalte 
se îngrijește nimeni. Din 
această cauză, unele din
tre tonetele de la baza de 
agrement din Petrila (cele 
„uitate" deschise) sînt fo
losite de anumiți indivizi 
în scopuri străine desti-

nu

ta 
de 
în 
La 
le 
bazei de agrement proprii 
,sînt încă în faza căutări
lor pentru -un loc adecvat, 
poate tot o pădure de brazi 
cu poieni cu iarbă verde, 
numai că trebuie să se ia, 
în sfirșit, o hotfirlre și să 
se treacă deîndată la ame
najările necesare cu spri
jinul concret și substanțial 
al minei și locuitorilor co

munei, care 
sînt în majo
ritate mineri. 
Nu sînt la ni
velul posibi
lităților și al 
cerințelor nici 

preocupările 
pentru dota
rea bazei de 
agrement 
Brăița.

care se 
prinde din aspectele 
care le-am relevat 
clară : trebuie să se 
pună în continuare 
ruințe pentru sporirea în
zestrării bazelor de agre
ment în așa fel ca ele să 
ofere oamenilor muncii 
și familiilor lor, posibili
tăți de agrement și recre- 
ere, permanentizarea în ca
drul lor a activităților cu 
caracter cultural-educativ 
și sportiv pe toată perioa
da de vară. în același 
timp, consiliile populare 
și întreprinderile comer
ciale trebuie să găsească 
și formele adecvate pentru 
ca amenajările și datările 
lor să se bucure de ocro
tirea necesară, astfel ca 
ele să poată fi la îndemâ
na oamenilor muncii un 
timp eît mai îndelungat.

Toma ȚAțARCA

' AȘCADIE VOLUSCIUC,
Vulcan: Probabil vă refe
riți la stațiunea clineiteri- 
că Voineasa,

tea climateri 
construită în 

aval de barajul de pe Lo
tru. Dacă despre acesta e 
vor.ba ea se află în județul 
Vîlcea. “ “ '
lea cea 
această 
drumul 
moașele chei ale Jiețului- 
Obîrșia Lotrului — 'Voi
neasa. Se mai poate ajun
ge aici și pe drumul alpin 
Sebeș — Novaci deci din 
■județele Alba și Gorj, pre-

Din Petroșani, ca
rnal. scurtă spre 
stațiune este pe 
ce trece prin fru-

>SSI»II■•»»»«*•■««*>>

Răspundem 
cititorilor

• a atașataft

cum si de pe Valea Oltu
lui. pe drumul ce trece tot 
prin Voineasa spre Obîrșta 
Loriului, cu traversarea 
spre Petroșani.

MARIAN STANCU. 
Vulcan ț Reușite unele din 
încercările dumneavoas
tră literare întitulate „Mi
ca publicitate" cum ar ti 
de exemplu „Pierdut meci 
de fotbal, îl declar nul". 
Am dori să colaborăm, dar 
seriindu-m- despre reali
zările tovarășilor de man
că, despre tot ceea ce este 
demn de remarcat în uni
tatea în care lucrați sau 
în cartierul îh care locuiți. 
Dacă doriți să ne scrieți, 
cînd timpul vă permite, 
poftiți ia redacție, la com
partimentul eorespondenli- 
scrisori pentru a purta o 
mică discuție.

„Steagul roșu*4 a criticat, organele vizaterăspund

La rubrica „Semne 
Întrebare" publicată 
nr. 9214 al ziarului „Stea
gul roșu", se criticau une
le deficiențe la conductele 
de apă potabilă. în răspun
sul adresat redacției, con
ducerea I.G.C.L. Petroșani 
arată eă sesizarea din 
ziar a fost justă, s-au luat 
măsuri ca avaria să fie re
mediată. Această conduc
tă. se arată în răspuns are 
traseul prin curtea depo
zitului l.C.R.A. și este a- 
fectată de fundațiile nou
lui depozit aflat în curs 
de execuție. E necesar ca 
prin grija beneficiarului 
investiției, respectiv l.C.R.A. 
Deva, conducta să fie de-

de 
în

viată,. Privind alimenta
rea cu apă a zonei Triaj— 
Petroșani, aceasta se face 
prinfr-o conductă de 125 
mm, branșată la conducta 
de 175 mm, care alimen
tează I.M. Dîlja, Colonia 
de jos, Fabrica de pîine, 
l.U.M.P. și remiza de 
comotive Petroșani, i

' terea consumului de 
Ia aceste obiective în 
nele perioade duce la 
deri de presiune în 
triajului. S-au făcut și se 
fac verificări în această 
zonă, urmărind u-se in con
tinuare realizarea unui re
glaj în rețele pînă la îm
bunătățirea alimentării eu 
apă în zonă.

; lo-
Creș- 

apă 
u- 

scă- 
zona

■ ■

Se lucrează în ritm susținut la modernizarea străzii N. Hă Ices cu din Petro
șani. Foto: Șt. NEMECSEK

uitat și s-au,., ars
Beneficiem de avanta

jele folosirii unor aparate 
casnice moderne care ne 
satisfac nevoile în mod o- 
perativ — aragazul 
trie, aragazul eu 
lampa cu petrol, 
etc. Utilizarea .. 
în gospodării implică însă 
unele obligații pe ltoia 
prevenirii incendiilor. Și 
totuși mai sînt unele p.er- 
soane care tratează cu in
diferență recomandările 
noastre, sau poate zic: am 
mai făcut, dar nu mi s-a 
întîmplat nimic. Să nu ui
te nimeni de proverbul cu 
ulciorul. Cine a uitat îl 
poate întreba pe Victor 
Butnaru din .Petroșani, 
strada Independenței, blo
cul 7, ap. 27 ce 1 s-a în
tîmplat. în ziua de 16 iu
nie 1982, omul a schimbat 
butelia de aragaz. Apoi 
s-a grăbit să o monteze 
fără garnitură. A urmat 
încă o greșeală și mai ma-

e±ee- 
butelie, 
reșoul 

acestora

----- _ _ butelia 
nu scapă gaz. Ce a urinat 
este lesne de înțeleși Spre 
norocul lui, locatarul nu 
a suferit arsuri grave,, dair 
pagubele sînt destul de 
mari. Un frigider, araga
zul, tîmplăria de Ia ușă și 
geam, plus mobilierul dto 
bucătărie au foat distruse. 
Noroc cu intervenția ope
rativă a vecinilor că ast
fel incendiul se putea ex
tinde și în celelalte came
re ale apartamentului.

Și instalația electrică ne
corespunzătoare poate adu
ce uneori necazuri. O poa
te spune din juaopia expe
riență Aurelia Forestinia 
din Petroșani, strada Gri- 
vița Roșie nr. 42, care ; a 
rămas în ziua de 14 mai 
1982, fără mobilier, ușă 
și geam.

Aceste întîmplări ne o- 
bligă să amintim că obice-

iul de a pune cratița sau 
oala pe aragaz, reșoul sau 
lampa cu petrol și a pleca 
la piață sau la 
nu este bun.

La montarea .._____
de aragaz, verificați dacă 

’ este garnitură. Dacă aceas
ta e uzată, puneți alta nouă.

Verificarea buteliei
face numai și numai eu 
spumă de săpun. Nu 
flacără deschisă I

Nu folosiți instalații e- 
leetrice neeorespunzătoa- 
re și nu conectați mai 
multe aparate la aceeași 
priză.

Sîntem în vacanță. Nu 
lăsați copiii singuri în ca
să cu chibrite sau alte o- 
biecte care pot produce in
cendii.

Nu lăsați aragazul, re
șoul arzînd său în priză, 
nesupravegheate.

Plut. adj. Ioan JITEA, 
Compania de pompieri 

Petroșani

buteliilor

se

cu

»

Acțiunea s-a oprit 
la blomd 78

Toate construcțiile 
estetice din preajma 
curilor de pe ștrada 
ringului, din Lupeni 
fost demolate pentru 
intr-adevăr, umbreau 
pectul străzii. Aceeași

in-

.au 

as-
________ ... mă- 

sură a fost aplicată și la 
blocul nr. 76» Această ac
țiune, organizată de con
siliul popular, s-a oprit 
Insă la blocul 78. Aici, 6« 
pot vedea tot felul de ba
răci și cotețe. Ba mai mult, 
unele din acestea au fost 
aduse din zonele intrate 
în demolare ca cea a De
tașamentului, Grafitului 
și Bărbăteniului. Trebuie 
demolate toate improviza
țiile inestetice de lingă 
blocul 78!

Vasile POPESCU, 
blocul 2Y8, .scara 1, ap.

— Lupeni
16

Sâ repare drumul 
cei care l-au degradat

Răscoala este 
Cimpa printr-un 
restier construit 
1960—1962. Noi, 
Răscoalei l-am 
în câteva rînduri, dar 
U.F.E.T.-ul l-a degradat, 
transportând mii de metri 
cubi de lemn eu mașini 
grele, chiar și 25 de tone 
în aceaș'fc primăvară. în 
anul 198tj am fost ajutați 
de I.M. Lonea cu mijloa
ce de transport și l-am 
reparat, însă a fost rupt 
de TA F-urile care au tras 
iarna și primăvara lemne 
pe el Din nou în anii 1981 
și 1982 am lucrat multe 
zile și l-am reparat de la 
podul Răscoala și pină în 
sat. Din cauza gropilor 
reapărute, autobuzul nu vi
ne uneorbpînă în sat. la 
fel si mașină cu piine. ca-

i de 
lo

an ii

legată 
drum 
în
locuitorii 
întreținut

de
Fi

I
I
I
I
I
I

ZUGRĂVELI NEDO
RITE. Strada Cloșca este 
una dintre cele mai in
tens circulate de mașini 
din orașul Petroșani. 
Pentru evitarea acciden
telor au fost amplasate 
indicatoare prin care vi
teza autovehiculelor este 
limitată la 30 km pe oră. 
Mulți șoferi grăbiți se 
fac însă că nu le văd și 
aleargă cu bolizii lot 
parcă ai fi la raliu. Din 
cauza vitezei. în zilele 
ploioase, mașinile „zu
grăvesc" cu apă și noroi

tațadele clădirilor de pe 
strada Și eînd te gân
dești că ele au fost n u 
demult zugrăvite de mun-

GROPI SI HlRTOAPE.
Deși nu-i- prea lung, dru
mul ce duce de la mina 
Petrila pînă la puțul din

pietoni, mașinile scîrțîie !

Semna de întrebare
E.G.C.L. Petre
ce nu respectați 
viteza de pe in- 
tovmășj șoferi ?

citori aj 
' șani. De 

cu toții 
dicatru
Sau poate doriți să fiți 
obligați s e faceți ?

apropierea cartierului .8 
Martie -pare pentru șofe
rii ce străbat acest tra
see ca de la pămint la 
lună. Bin cauza '-gropilor 
ățiV de dese, îp'cît greu 
pot fi ocolite chiar și de

. p i c uzu i, j li așiu ne , ii y t ic . 
din toate încheieturile, I 
arcurile sînt gata, gata • 

cauciucurile E 
necaz că I 

bar- | 
care | 

sini, u atisponaii uv la . 
incinta minei spre puț și | 
înapoi le vine „rău de • 

un- I 
gă- I 

scă niscaiva pietriș, | 
■Jiu! este aproape, cu I

I 
I

■să cedeze, 
plesnesc de...

■ sini torturate in stil 
bar. iar minerilor 
silit transportați de la

mare" din cauza zdrun 
oitiăturilor, Să nu se L- 
sească niscaiva pietriș, 
că ■"
care sa se astupe aceste 
gropi ?

re ar trebui să vină 
două ori pe săptămînă. 
indcă întreprinderea cons
tructoare de drumuri fo
restiere este la Cimpa, iar 
noi, cetățenii din Răscoa
la, avem în aceste zile de 
curățat golurile de munte 
și alte pășuni comunale, 
acțiuni care sînt obligato
rii, 1.C.F.-U1 ar putea or
ganiza ^condiționarea dru
mului Și restabilirea cir
culației normale pînă la 
Răscoala. O vom ajuta și 
noi. Am apelat la munci
torii acestei întreprinderi 
care locuiesc în Răscoala 
Și Cimpa, dar ne-au răs
puns că nu-i lasă șeful să 
lucreze pe drumul nostru 
pentru că e comunal» Nu-i 
contrazic dar cei care îi 
folosesc cel maF'mult și 
deci îi degradează, nu sînt 
țăranii și muncitorii din 
Răscoala. ci forestierii, 
care. cum am arătat, 
transportă pe ci eu mașini 
de mare capacitate mii de 
metri eubi de lemn.. Men
ționăm că și unele canale 
de pe sub drum s-au dă- 
rîmat și am fost nevoiți să 
cerem țevi vechi de la mi
nă și să le punem sub 
drum pentru trecerea apei 
din amonte spre Jiu. Soli
cităm sprijinul redacției 
pentru a se urni din loc 
punerea din nou ia punct
a drumului nostru.

D. C. Dumitru MARIOANE,
Răscoala
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și culturii socialiste fregatăPETRILA : O 
în adîncuri.

fantas- 
Polițis-

LONEA : Saltimban-

ANINOASA : Maria 
Mirabela.

'Urmare din pag. 1)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cei 7 
tici ; Unirea : 
tul ghinionist.

mteies salutul adresat 
Congresului, exprimindu-și 
prin puternice aplauze sa
tisfacția unanimă pentru 
mobilizatorul mesaj 
care cheamă pe creatorii 
din toate domeniile, pe 
toți cei ce muncesc să-și 
sporească și mai mult con
tribuția la înflorirea vieții 
materiale și spirituale a 
patriei noastre.

A vcrbit în continuare 
tovarășul Constantin Dăs
călesc u

Intiindu-se. apoi, in or
dinea de zi. tovarășa 
Suzana Gâdea, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Con
siliului Culturii și Educa-

ției Socialiste, a prezentat 
Raportul Consiliului cu 
privire la modul în care 
se înfăptuiesc hotărîrile ce
lui de-al XH-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân referitoare la activi
tatea politico-ideologică și 
cultural-educativă în ve
derea formării omului nou, 
cu înaltă conștiință socia
listă, constructor activ și 
devotat al societății Socia
liste multilateral dezvolta
te în România.

In cadrul dezbaterilor 
in plen asupra probleme
lor inscrise pe ordinea de 
zi a Congresului au luat 
cuvintul tovarășii: Dumi
tru Necșohi, secretar
Com-te’.ului municipal Bu
curești al P.C.R., Ion Tă-

al

nașe, prim-secretar al Co
mitetului de partid, pre
ședintele Consiliului oa
menilor muncii de la Com
binatul siderurgic Galați, 
Ștefan Raab, secretar al 
Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., Nicolae 
Mihăilă, secretar al Comi
tetului comunal de partid, 
primarul comunei Gheor
ghe Doja, județul Ialomi
ța, Dumitru Radu Popescu, 
președintele Uniuntii Scri
itorilor, Aurica Vizitiu, 
secretar al comitetului de 
partid, președintele Con
siliului Oamenilor muncii 
de la întreprinderea de fi
re și fibre sintetice Săvi- 
nești, județul Neamț, Niko
laus Berwanger, redactor- 
șef al ziarului „Banater 
Zeitung" — Timișoara. Mi
hai Gafițeanu, rectorul Ins-

titutului politehnic din Tași, 
Eugen Barbu, scriitor, 
Gheorghe Corneanu. direc
torul Casei de cultură din 
Tirgoviște, Florin Teodor 
Tănăsescu. director gene
ral al Institutului central 
pentru mașini-unelte, e- 
lectrotehnică si electroni
că, Gabriela Țarină, direc
tor al Căminului cultural 
din comuna Topraisar, Ju
dețul Constanța. Letay La- 
jos, scriitor. Adela Mâr- 
eulescu, actriță la Teatrul 
Național „I.L. Caragiale" 
din București, și Ion Mi- 
halcea, secretar al Comite
tului de partid de la A- 
cademia militară.

După-amiază, dezbate
rile s-au desfășurat în ca
drul a 7 secțiuni.

Lucrările congresului 
continuă.

*

LU/HE

VULCAN — Luceafă
rul : Numele meu e iu
bire. MI.

LUPENI — Cultural 
De la 9 la 5 ; Muncito
resc : Madona pagină.

URICANI : Hangar 18.

g la.00 Telex. 15,05 Ad- 
Țmiterea in învățămîntul 
'Superior tehnic. (Ma
tematică). 15,30 La vo
lan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 15,45 
Emisiune în limba ger
mană. 17,40 T agerea 
loto. 17,50 1001 seri. 
18,00 închiderea pro
gramului. 20,00 Tele
jurnal, 20.45 Semnătura 
noastră pentru pace. 
21,00 Călătorie prin ța
ra mea. 21,20 „E scris 
pe tricolor unire". Spec
tacol muzical-literar- 
coregrafic. 22,20 Tele 
jurnal

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

Liceul industrial Petrila

Acțiuni în favoarea 
dezarmării și păcii

BUDAPESTA 24 (Ager
pres). La Budapesta a avut 
loc un miting 
cadrul căruia 
vîntul Istvan 
cretar general 
lui Național al Frontului 
Popular Patriotic. Parti- 
cipanții la miting au tri
mis o telegramă președin
telui sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării — 
relatează agenția AMTI.

Un apel către sesiunea 
specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. a fost adre
sat și de Comitetul Națio
nal Ungar pentru Securi
tate si Cooperare în Eu
ropa.

al păcii, în 
a luat 
Sarlos.
al Consiliu-

cu-
se-

® REUNIUNEA MINIS
TERIALA de la 
burg dintre 
ții Pieței comune și 
tugaliei, consacrată 
rării acestei țări la 
s-a încheiat fără să 
realizat un. acord 
asupra celor cinci 
principale ale dosarului a- 
derării. Cele două părți 
au convenit să reia nego
cierile la Copenhaga în 
zilele de 19 și 20 iulie.
• NOUL PREȘEDINTE 

al Argentinei. generalul 
Reynaldo Bignone, a con
vocat toate partidele poli
tice din țară pentru a le 
expune programul său de 
guvernare, informează a- 
genția France Presse.
• SECRETARUL GENE

RAL al Partidului Acțiu
nea Democratică (AD) din 
Venezuela, Luis Manuel 
Penalver, s-a .pronunțat, 
in cadrul unei conferințe» 
de presă, la Caracas, pen
tru normalizarea relațiilor 
d.n'.ie Venezuela și Cuba.
• ADUNAREA NAȚIO

NALA a Franței a acor
dat, cu 329 de voturi fa
vorabile — socialiștii și 
comuniștii — față de 157 
sufragii împotrivă expri
mate de opoziție, încrede
rea sa m guvernul condus 
de premierul Pierre Mau- 
roy, anunță agenția Fran
ce Presse. Primul minis
tru a angajat responsabi
litatea guvernului sau a- 
supra programului econo
mic

Luxem- 
reprezentan- 

Por- 
ade- 

CEE, 
se fi 
deplin 
puncte

(A-24 
marilor 
reuniți 
cadrul

WASHINGTON 
gerpres). Primarii 
orașe americane, 
la Minneapolis în 
conferinței lor anuale, au
adoptat o rezoluție cerînd 
înghețarea arsenalelor nu
cleare ale S.U.A. și U.R.S.S. 
la nivelurile lor actuale, 
ca prim pas pe calea de
zarmării nucleare. Rezo

luția cere președintelui 
S.U.A. să angajeze nego
cieri cu Uniunea Sovietică 
pentru realizarea unei în
ghețări a construirii și 
amplasării oricăror forme 
de arme nucleare.

★
VIENA 24

Organizațiile 
din provincia
Burgenland au 
marș în apărarea 

' pentru promovarea
tinderii și împotriva

(Agerpres). 
progresiste 

austriacă 
inițiat un 

Păcii 
dcs- 
am- 

plasării de no: rachete nu
cleare pe teritoriul Euro
pei. La desfășurarea mar
șului au participat activ 
organizațiile antifasciste 
din Burgenland, care și-au 
exprimat protestul in legă
tură cu intensificarea acti
vității elementelor și or
ganizațiilor neonaziste în 
Austria.

Forțele israeliene continuă 
atacurile asupra

BEIRUT 24 (Agerpres), 
Agențiile internaționale 
de presă relatează că, joi 
dimineața, au continuat ac
țiunile militare ale forțe
lor agresoare israeliene în 
regiunea Beirut. Pentru a 
controla șoseaua strategi
că Beirut — Damasc, în 
primele ore ale dimineții 
s-au purtat puternice lup
te de tancuri și artilerie 
între trupele invadatoare 
și forțele comune palesti- 
niano-progresiste libaneze 
sprijinite de Forța Arabă 
de Descurajare (FAD), în 
special în regiunea mun
toasă din apropierea Bei
rutului. Regiunea din es-

capitalei libaneze 
tul Beirutului, incluzînd 
localitățile Aley, Bnam- 
doun și Baalechmay, a fost 
atacată de aviația israe- 
Iiană.

Zona limitrofă aeropor
tului internațional din 
Beirut, precum șl taberele 
de refugiați 
de la Bourj 
la limita de 
lei libaneze 
tern ic bombardate de arti
leria israeliană. Proiecti
lele israeliene au atins 
și cartierul Chiah, un 
sector foarte populat al 
capitalei Libanului provo- 
cînd numeroase victime.

palestinieni 
El Barejneh, 

sud a capita- 
au fost pu-

înscrie pentru anul școlar 1982—1983 la urmă
toarele forme de învâțămînt:

LICEUL CURS DE ZI:
Clasa a IX-a — profil mecanic — 200 locuri

— profil electrotehnic — 72 locuri 
Clasa a Xl-a — profil mecanic — 72 locuri

— profil electrotehnic — 36 locuri 
LICEUL CURS SERAL:
Clasa a Xl-a — profil mecanic — 40 locuri 

— profil electrotehnic — 40 locuri
ȘCOALA PROFESIONALA MESERIA :
— prelucrător prin așchiere — 72 locuri
— turnător — 36 locuri
Informații suplimentare la secretariatul

liceului, telefon 113.

Mica publicitate

Bugetul S.U.A
WASHINGTON 24 (A-

gerpres). Prin aprobarea, 
cu 54 la 45 voturi, de că
tre Senat, Congresul S.U.A. 
a adoptat definitiv bugetul 
federal pe anul fiscal 1983, 
care include un deficit an- 
tccalculat de 103,9 
de dolari, cel mai 
clin istoria S.U.A. 
bugetară prevede 
rea unor- venituri
suplimentare de 20.9 
liarde dolari, in 1983, 
de

Ofi- 
al

miliar
ul a re 

Legea 
obține- 
fiscale 

mi- 
și

pe anul 1983
următorilor trei ani. 
ciui de contabilitate 
Congresului, organism
neutru între partide, a- 
preciază deja că deficitul 
va depăși cifra anticipată 
și va atinge 116.4 miliarde 
dolari. în 1983. Deficitul 
este provocat, după cum 
se știe, în primul rînd de 
cheltuielile militare, care 
se afiă anul acesta la un 
nivel fără precedent
istoria S.U.A. — pește 200 
miliarde dolari.

în

VÎND radiocasetofon 
Asahi stereo, nou. Telefon 
43124, după ora 20. (782)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 
Vasile. eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (787)

PIERDUT legitimație de 
serviciu 
Georgel, 
Petrila.
(788)

Atelierul de reparat ra
dio — casetofoane — tele
vizoare, s-a mutat pe stia- 
da M:hai Viteazu nr. 12 
(lingă atelierul de. optică 
— Kiausz). (785)

Leib Frăncisșc face 
născut că tapițeria s-a mu
tat in strada Aradului nr.

pe numele Șoca 
eliberată de l.M.

O declar nulă.

32. Petroșani. (729)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Butna- 
ru Francisc, eliberată de 
I. M. Vulcan. O declar 
nulă. (779)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căl- 
dărar Gheorghe, eliberați") 
de A. U. T. L. Petroșani. , 
O declar nulă. (<81)

PIERDUT legitimație pe
riodică de bibliotecă pe 
numele Vilceanu Ștefan, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă, (783)

PIERDUT legitimație de
- serviciu pe numele Vatră 

Nicolae, eliberată de S.S.H 
Vulcan, O declar nulă.

(785)95 miliarde. în cursul

TE LE X ©TELEX TELE X

MAUKW 2a (Agerp!
Italia și Argentina s-au 
calificat fără glorie în 
fața Camerunului și Sal
vadorului, în timp ce, în- 
tr-un meci fără miză. Bra
zilia a oferit din nou un 
festival de joc ofensiv, cu 
execuții tehnice de excep
ție, notează comentatorii 
agențiilor internaționale de 
presă referindu-se la par
tidele disputate miercuri 
la Campionatul 
de fotbal din Spania.

O veritabilă specialistă 
a calificărilor „milimetrice", 
arată agenția France Press, 
Italia a reușit și de data 
aceasta să-și asigure pre-

mondial

zența*in turul secund, tara 
să cîșțige nici un meci, 
cum a mai făcut-o in 1970, 
în Mexic, cînd a înscris 
doar un gol în trei parti
de. în întâlnirea eu meri
tuoasa echipă a Cameru
nului, elevii antrenorului 
Enzo Bearzot au avut și 
mult noroc, golul lui Gra
ziani fiind înscris în con
dițiile în care excelentul 
Thomas N’Kono, supranu
mit de acum „Iașin ai A- 
fricii", a alunecat. Came
runul. subliniază agenția 
citată, părăsește acest „El 
Mundial" cu fruntea sus, 
neînvinsă, mulți dintre ju
cătorii săi dovedind o cla
să comparabilă cu a celor 
mai buni fotbaliști . din
ume

Argentinienii, la rîndul 
lor, au obținut o califica
re oiHcilâ. după un meci 
pun de durități, împotriva 
Salvadorului, ținta pre
ferată a jucătorilor din A-

L MUNDIAL
mtrica Centrală fiind Die
go Maradona. în schimb. 
Brazilia, cu Zico în conti
nuu progres, prezent la 
majoritatea fazelor de atac 

furnizat 
in
cu 

sa- 
mii 

prezenți

‘3

în prim-plan, a 
un veritabil spectacol 
meciul de la Sevilla, 
Noua Zeela'ndă, spre 
tisfacțiâ celor cîtorva 
de compatrioți 
în tribune ’

In urma acestor 
te. se cunosc două 
grupele semifinale : grupa 
A (la Barcelona, pe sta
dionul „Noul. Câmp") : Po
lonia, Belgia. U.R.S.S. ; gru
pa C (la Barcelona, pe 
stadionul „Sarria") : Italia. 
Biazilia, Argentina.

DECLARAȚII
MADRID 24 (Agerpres), 

— Jean Vincent (antreno
rul Camerunului) : „Astăzi 
sînt totuși dezamăgit. Du
pă rezultatele din parti
dele cu Polonia și Peru 
speram calificarea. Italie
nii însă, cu jocul lor rea-

rezulta- 
dintre

list, vor merge .-mal; de
parte. Cu toate acestea, pe 
ansamblu, performanța 
noastră este meritorie, toți 
jucătorii dindu-mi deplină 
satisfacție. Cred chiar că, 
avîndu-i în echipă pe Ma
ya și Manga Onguene. ac
cidentați din păcate, ara fi 
putut juca mai ofensiv și 
atunci...".

Thomas N’Kono (căpita
nul echipei Camerunului): 

, „Ce poate fi mai trist de- 
cît să fii eliminat fără să 
fi pierdut un, meci 7 Cred 
că am demonstrat la acest 
campionat mondial că sîn- 
tcm capabili să rivalizăm 
cu marile echi>pe“.

Enzo Bearzot. (antrenorul 
Italiei) : „Ne-am calificat, 
acesta este lucrul esențial. 
Acum ne așteaptă o sar
cină extrem de dificilă la 
Barcelona, în fața echipe
lor Argentinei și Braziliei" 

Tele Santana (antrenorul 
Braziliei): „Victoria din 
meciul cu Noua Zeelandă

și maniera în care a fost 
obținută confirmă faptul 

că ne aflăm în creștere 
de formă. Am fi putut ins- 

• crie mai multe goluri, dar 
la ce-ar fi folosit 7“

John Adshead (antreno
rul Noii Zeelande) : „In-
frîngerea eu 0—4 în fața 
Braziliei nu reprezintă o 
catastrofă. îmi pare rău 
doar că n-am "înscris un 
gol în poarta brazilieni- 
!■> . care pentru mine sînt 
favoriții numărul 1 ai a- 
cestei „Cupe Mondiale".

Cesar Menotti (an Irene- 
rul Argentinei) : „Aș vrea 
să uit cit mai repede a- 
cest meci, f'otbalul a în
cetat să mai fie un sport 
nobil, așa pura a fost prac
ticat de salvadorieni, al 
căror joc brutal, avîndu-1 
drept țintă principală pe 
Maradona, a urmărit ani
hilarea cu orice mijloace 
a jucătorilor noștri. Noroc 

că n-avem nici un acciden-'> 
. tat grav".
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