
PROLETARI 0/N TOATE ȚARIbB, UNITt-VA)

substanțiale de producție .jw-imv?

VINERI, 16 IULIE 1982

te roșu
SO BANIANIL XXXVIII, NR. 9 285

Conducătorii întreprinderilor 
miniere s-au angajat la creșteri

• In unanimitate conducătorii 
întreprinderilor miniere ău afirmat 
că nu sînt cauze deosebite care șă-i 
împiedice în creșterea 
de cărbune extras !

producției

• O problemă generală pentru 
colectivele miniere din Valea Jiu
lui — 
ciplină

îmbunătățirea stării de dis-
sub toate aspectele,

în plină activitate, e- 
cliipa de zidari con
dusă de TeodorTătar 
din Petrila,

Foto : Șt. NEMECSEK

La jumătatea lunii iulie 
toate colectivele de muncă 
din întreprinderile minie
re, cu excepția carierei 
Cîmpu lui Neag, înregis
trau substanțiale rămîneri 
în urmă astfel incit, Com
binatul minier, Ia nivelul 
Văii Jiului, acumulase un 
minus care depășea 87 000 
tone de cărbune, cel mai 
mare minus acumulat de 
la începutul anului intr-o 
singură jumătate de lună, 
într-o,, asemenea situație 
se irAjdhea in mod impe
rios o întrebare : care va 
fi direcția înspre care se 
se va îndrepta în viitorul 
apropiat activitatea 
creștere a producției 
cărbune ?

Răspunsul la această 
trebare l-au dat, ieri, 
iulie, conducătorii

de 
de

care le con-la' minele pe 
duc.

Ing. BRNONE 
NAȘ, directorul minei Pe
trila : „Vom atinge nivelul 
planificat pe mină la pro
ducția de cărbune extras 
începînd - de luni (19 iulie 
— n.n.)“. (La zi pe această 
lună mina Petrila are un 
minus de pește 8 800 tone 
de cărbune).

1 ng. EMERI c KOVACS, 
directorul minei Paroșeni : 
„Vineri (16 iulie — n.n.) 
vom extrage o producție 
de. 2 700 . tone de cărbune, 
iar de luni ne vom rea
liza sarcinile zilnice pla
nificate, respectiv vom ex
trage 2 800 tone de căr
bune, 
mina 
peste 
bune)

Ing. IULIAN COSTESCU, 
directorul minei Lonea: 
„De săptămîna . viitoare 
vom atinge o producție 
medie zilnică de 3 400 
tone pe zi și ne vom stră
dui să menținem acest ni
vel, chiar dacă nu atingem 
sarcina de plan zilnică". 
(Mina Lonea 
un minus de 
tone).

Ing. IOAN

COSTI-

(Pînă in 15 
avea un minus 
6 000 tone de

iulie 
de 

car-
-in-

15
între

prinderilor miniere, în ca
drul unei temeinice anali
ze întreprinse la C.M.V.J., 
răspuns prin care, fără 
■excepție, fiecare dintre ei 
s-a angajat să crească pro
ducția de cărbune, extras. 
Vă prezentăm preliminarul- 
angajament pe care și l-a 
propus să-l îndeplinească 
fiecare colectiv minier, pre
liminar angajament iuat 
de conducătorii întreprin
derilor miniere, în funcție directorul minei Vulcan :
de posibilitățile existente „De astăzi (15 iulie — n.n.)

la zi avea
peste 12 000

DUMITRAȘ,

PE ȘANTIERUL PUȚULUI CU SCHIP DE LA LUPENI

A reînceput glisarea turnului
Miercuri, pe șantierul 

puțului cu schip din in
cinta minei Lupeni s-au 
reluat lucrările de glisa
re a diafragmelor- puțului. 
Glisarea a.-.Jost întreruptă 
în - noiembrie 1981. iar In 
intervalul scurs de atunci, 
constructorii și mentorii 
șantierului I.C.M.M. au 
realizat 8 planșee -tehno
logice care vor permite e- 
xecutare’a concomitentă a 
lucrărilor de montaj apa
rate je și de construcție.

Glisarea a fost reluată 
de ia cota 6'9,70 nj și va 
continua pînă la înălțimea 
finală de 100,5'm a tiirnu- 
iui, activitatea fiind orga
nizată in flux ecntin.uu.

Lucrările de glisare sînt 
executate de formațiile 
conduse de Iosif Borsodi 
(fierar), 
(dulgher), 
(betonist) 
canic), 
maiștrilor Ion Dascălu și 
Gheza Kiss, precum și a 
șefilor de schimb ing. Vir
gil Ion și sing. Mihai Ră- 
deanu.

Se prevede un ritm 
execuție de 1.2 m în 
de ore. inglobîndu-șfc 
operă 70 mc beton și1 
kg oțel-beton, ceea ce 
asigura terminarea glisă
rii pînă ia cota 
pînă in data de 15 august 
a.c.

Emeric Fazakas 
Dumitru' Mihai 

și Ion Bit (me- 
sub conducerea

de
24
în

800
va

finală,

producția extrasă va creș
te la 4 750 tone de căr
bune, iar începînd cu săp- 
tămina viitoare vom ajun
ge la 4 800 de tone". (în 
aceeași perioadă, 1—14 iu
lie, minusul ajunsese la 
7 500 tone).

Ing. OVIDIU AVRA- 
MESCU, directorul minei 
Bărbăteni : „Din 19 iulie 
vom extrage 1 700 tone pe 
zi, iar din data de 25 iu
lie producția extrasă 
crește la 1815 tone 
cărbune pentru 
(Mina avea pînă în 15 iu
lie un minus de 6 550 tone 
de cărbune).

Ing. TITUS COSTACHE, 
directorul minei Lupeni: 
„Din 22 iulie producția

Dorin GHEȚA

va 
dș 

coos'".

fContinuări In pag a ?-a,

în cei 17 ani care 
trecut- de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist. Român am trăit o 
perioadă dominată puter
nic de personalitatea mar
cantă a secretarului gene
ral al partidului, . tovară
șul Nicolae C'eaușescu. în 
această perioadă poporul 
român a obținut realizări 
fără precedent în istoria 
patriei. Deosebit de eloc- 
vente în acest sens sînt 
și realizările din domeniul 
investițiilor, al construcției 
de locuințe. De la 333,2 
mii apartamente construi
te în cincinalul 1966—1970, 
în actualul cincinal s-a a- 
juns la 900 mii de apar
tamente. în aceeași peri
oadă de 
cuibilă 
a ajuns 
ne mp 
mp. Trebuie subliniat inșă 
că în actualul cincinal, 
din cele 900 mii aparta
mente care se vor construi 
din fondurile alocate de

timp suprafață lo- 
dinîntreaga țară 
de la 9,7 milioa- 

la 29,5 milioane

stat, 360 mii de apartamen
te sînt destinate vînzării 
Către populație cu credite 
de la stat, la care se vor 
adăuga circa 100 de mii 
de locuințe construite de 
populație în regie proprie.

Aceste construcții de lo
cuințe fără precedent în 
istoria patriei sint vizibile 
la tot pasul și în rnunicl- . 
piui Petroșani. în toate 
orașele Văii Jiului au apă
rut noi cartiere, sute de 
noi blocuri de. locuințe, 
numeroase obiective so- 
eial-culturale, obiective in
dustriale cum sînt Fabrica 
de confecții din Vulcan, 
întreprinderea de tricota
je Petroșani. Țesătoria de 
mătase din Lupeni', Fabri
ca de mobilă din Petrila 
prin care s-au asigurat 
locuri de muncă, îndeosebi 
pentru femei, pentru soți
ile și fiicele minerilor. 
Conform conceptului ela
borat și fundamentat în 
acești ani de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cen
trul tuturor acțiunilor și 
preocupărilor partidului și 
statului s-a situat omul, 
creșterea continuă a nive
lului de trai, a bunăstă
rii tuturor celor ce mun»

cese. Deosebit de revelator 
este faptul că odată cu a-, 
ceste mărețe înfăptuiri, s-a 
ridicat treptat și calitatea 
vieții celor ce au contri
buit nemijlocit prin mun
ca lor la înfăptuirea poli
ticii partidului, celor ce 
au trudit cu brațele șî cu 
mintea pe șantiere pentru 
ea noile obiective să prin
dă conturul faptelor. Aceș
tia sînt de fapt cei ce 
și-âu făurit propriul lor 
destin, propria lor isterie, 
înfăptuind obiectivele sta
bilite an de an în cei 17 
ani, lumină. „De cite ori 
trec prin actualele cartie
re — ni se destăinuia de
unăzi Nicolae Sasu, șeful 
șantierului 1 al Grupului 
Petroșani al T.C.H., . un 

. om care de-o viață este 
constructor în Valea Jiu
lui — îmi amintesc.de fie
care bloc la care 
crat, de bucuriile 
riecazurile pe care 
trăit alături de 
constructori. De-ar

• 
am lu- 
și de 

le-am 
ceilalți

- $ lnsa să-mi încep din nou acti
vitatea, tot constructor

V. S. FENEȘANU

•Continuări in pag a l-al

Reglementări menite să faciliteze noi condiții de dezvo tare,
bună gospodărire șî ocrotire pentru

Patrimoniul vieții civilizate
în localitățile unde muncim și tră im

Presa centrală a publicat 
zilele acestea proiectul Le
gii cu privire la obligați
ile și răspunderile consi
liilor populare, unităților 
socialiste și cetățenilor 
pentru buna gospodărire, 
întreținere și curățenie - a 
localităților urbane și ru
rale, apărarea ordinii și 
disciplinei publice. Luînd 
în dezbatere proiectul- a- 
cestei Legi, oamenii mun
cii de la orașe și sate, 
toii cetățenii patriei noas
tre socialiste deslușesc din 
conținutul acestor noi re
glementări legale o dovadă 
în. plus a grijii deosebite 
pe care partidul si statul 
nostru o poartă permanent 
pentru asigurarea pretu
tindeni a mediului ambi
ant propice desfășurării 
muncii productive, activi
tății umane, întregii vieți 
sociale în depline condiții 
de civilizație, cerute de

imperativele noii calități 
— de acest obiectiv revo
luționar stabilit de Con
gresul . al XII-lea al 
P.C.R.

Intr-adevăr, urmărin- 
du-se cu neclintită con
secvență îmbunătățirea 
continuă a calității vieții 
celor ce muncesc, a tutu
ror cetățenilor- țării — 
fără deosebire de naționa
litate. — proiectul noii 
Legi creează 
sar pentru 
fectivă în 
a nivelului 
care edi-icar-

proiectul
cadrul nece- 
punerea e- 
concordanțâ „f?-r-’ ,-î _

P- fecsrăse ie
e:--

ampito ei
făcut an de an de statul 
nostru în scopul transfor
mării din temelii a ora
șului și satului românesc, 
a întregii 
României _____ ______
în esență, proiectul noii

cu

înfățișări a 
contemporane.

Legi supuse dezbaterii pu
blice are că obiectiv Îm
bunătățirea conținutului 
calitativ al mediului am
biant din unitatea socia
listă unde ne desfășurăm 
activitatea productivă din 
localitatea unde muncim și 
trăim, astfel ea acest pa-, 
trirnoniu al vieții, civiliza
te să se ridice realmente 
la dimensiunile 
nan te pe care 
dezvoltarea 
cială a țăz

P -

impresio- 
le-a atins 

economieo-so-

zează, în contextul aplică
rii cu fermitate a principi
ilor autoâonducerii munci
torești și autogospbdăririi, 
perfecționarea pe mai de
parte și ridicarea la un 
grad mai înalt a rolului 
consiliilor ' populare în 
conducerea, îndrumarea 
cu consecvență și compe
tență a întregii activități 

. edilitaf-gospodărești. în a-
celași timp se asigură atit

wiaFp-»

.-CC
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„Dip acest moment, aveți trei ore pentru ela- V 
borarea lucrării...". Ieri, la ora cind se scriau aceste |

Pași spre împlinire
cum pășești în holul clă
dirii. Dintr-o încăpere pe 
a cărei ușă scrie „Clubul 
de vacanță", ; iese un 
grup de copii. „Sînt din 
clasele I—IV. Au venit 
la audiții muzicale și să 

” ", ne
spune Viorica Albesc, 
conducător de activități. 
Citisem, într-adevăr, pe 
program : „Zilnic, între 
9—13, audiții muzicale, 
jocuri distractive și 
sportive". Intrăm în în
căperea care găzduiește 
clubul de vacanță. Pe 
mese, jocuri de șah, pen-

Cluburile de vacanță 
sau cum se preocupă a- 
cum, în perioada vacan
ței de vară, școlile, case
le pionierilor și șoimilor 
patriei pentru a oferi e- 
levilor posibilitatea pe- .
trecerii în mod plăcut și vizioneze diafilme", 
util ș binemeritatelor zile 
de odihnă și recreere, 
iată tema raidului între
prins în orașele Vulcan 
și Lupeni.

Sîmbătă, 10 iulie, ora 
11,30. Școala generală 
nr. 4 Vulcan. O echipă 
de meseriași ai secției 
din localitate a E.G.C.L. 
Lupeni efectuează lucrări 
de zugrăvire și renovare 
a interioarelor sălilor de 
clasă de la etajul 1. Ne 
interesăm unde funcțio
nează clubul de vacanță, 
îndrumătorul U.T. C., 
prof. Gheorghe Stănescu, 
dă din umeri : 
primit sarcina organiză
rii unui astfel de club. 
Eu sînt aici doar de un 
an...“. în discuție inter
vine directorul adjunct 
al școlii, prof. Elisabeta 
Reman. Se scuză, mai 
întîi, că organizarea și 
desfășurarea activităților 
de vacanță este stînje- 
nită de lucrările de re
novare (începute la 1 iu
lie, dată la care ar fi 

.trebuit să se deschidă și 
clubul de vacanță 1 — 

n.n.). în schimb, sîntem 
asigurați că, începînd 
20 iulie, vor demara 
acțiunile clubului de 
eanță. Mai 
ziu...

In jurul 
pOsirn, tot în Vulcan, la 
Casa pionierilor și șoimi
lor patriei, O primă im
presie plăcută : progra
mul activităților de va
canță poate fi văzut de

României dorește pacea" 
și altele, cărora Te vor 
urma recitaluri de poe
zie), excursii la cabana 
Vîlcan, întîlnîri cu mi
neri fruntași, programe 
dedicate Zilei minerului 
și sărbătorii naționale a 
poporului nostru, 23 Au
gust.

Luni, 12 iulie, ora 12,30. 
La Școala generală nr. 1 
din Lupeni dorim să dis
cutăm cu prof. Maria 
Stănescu, îndrumător 
U.T.C. Lipsește. Tocmai 
a plecat să cumpere ceva. 
„Revine în cîteva minu-

RAID-ANCHETA

„N-am

bine mai

orei 12,

din
Și 

va- 
tîr-

po-

tru cei mari, iar pentru 
șoimi diferite seturi cu 
jocuri instructiv-distrac. 
tive. Masă de tenis, co
lecții de reviste și ziare 
la dispoziție pentru e- 
levi. Totul denotă preo
cupare pentru organiza
rea timpului liber 
piilor.

— Pentru elevii 
mai sînt încă în 
țațe, ne explică, tovarășa 
Ana Elvireanu, directo
rul casei pionierilor, ne 
străduim să organizăm 
acțiuni care să-i atragă. 
Așa au fost expunerea 
„Pace — nume scump 
tuturor românilor", ex
cursiile pe dealurile din 
împrejurimi, avînd ca 
scop colectarea de plante 
medicinale, audițiile mu
zicale și proiecțiile 
diafilme. Pentru 
de-a doua decadă a lui 
iulie și întreaga lună au
gust, preconizăm o serie 
de expuneri („Partidului 
iubit, stima noastră și 
mîndria", „Tineretul

al co-

care 
locali-

de 
cea

te“, sintem asigurați. în
soțiți de prof. Elemer 
Toth, intrăm într-o sală 
de clasă unde, s-ar zice, 
funcționează clu,bul de 
vacanță. Mobilierul strîns 
în mijlocul încăperii. „La 
etajul I lucrează mese
riași ai E. G. C. L.-ului. 
Peste cîteva zile vor în
cepe și aici". Ne oprim 
înaintea afișierului. Pro
gramul clubului de va
canță cUprinde acțiunile 
prevăzute . pentru săptă- 
mîna... 5—10 iulie, 
răspunde 
clubului
Pe lista 
nificarea 
de vară 
dactice, citim că, în 
tervaiul 1—15 iulie, 
club trebuie să se 
prof. Ecaterina 
„Unde este acum 
neaei ?“. „Cred 
concediu", ni se 
de. Intr-adevăr, 
eași listă. întocmită 
26 mai 1982, semnată de 
directorul școlii,, prof. O-

„Cine 
de funcționarea 
de vacanță ?“. 

cuprinzînd pla- 
pentru perioada 
a cadrelor di- 

in- 
de 

ocupe 
Haaș. 
dum- 

că în 
răspun- 
pe ace

la

liviu Crîsnic, în dreptul 
numelui Ecaterinei Haas, 
scria: „perioadă de con
cediu 11 iulie — 31 au
gust". Comentariile 
de prisos. c« să 
crezi despre... clubul 
canței?

O jumătate de oră 
tîrziu. Casa pionierilor și 
șoimilor patriei. în ziua 
raidului nostru, aici tre
buia să se desfășoare 
„Cupa pionierilor și șoi
milor patriei la tenis de 
masă". „Acțiunea n-a a- 
vut loc — ne lămurește 
prof. Cladiu Dragotă, în
drumător de activități 
cultural-artistice — deoa
rece tovarășul director 
Vasile Nițescu, care răs
pundea de ea, este ple
cat să rezolve problema 
garării karturilor" (lucru 
confirmat cîteva minute 
mai tîrziu — n.n.). „Ac
țiunea va fi 
mată 7". „Nu 
răspund. Am 
acțiune care, 
s-a putut desfășura 
motive independente de 
noi" (o vizită la 
Lupeni 
gramul lunii iulie, cît și 
cel din august, prezen
tate la solicitarea noas
tră, cuprindeau numeroa
se acțiuni politico-educa
tive și cultural-sportive. 
Mai rămîne efortul pe 
care-I vor depune cei ce 
le-au întocmit în vede, 
rea materializării lor.

în loc de concluzii 
întrebare : Ce părere 
conducerile școlilor 
cauză și factorii ’ ,'c 
răspund de organizarea 
vacanței elevilor despre 
asemenea cluburi ale va
canței 7

Gh. OLTEANU

Realizări fără precedent
([jr/nare din pag. 1)

nt-aș face. Sînt mîndru de 
munca mea1'. Este min- 

dria, satisfacția firească a 
unei vieți pline de împli
niri, închinată oamenilor, 
făuririi vieții noi. Mai
strul principal Constantin 
Albu, un alt cunoscut ve
teran al șantierelor, pe 
lingă bucuria de a ști că 
a lăsat în urma sa con
strucții durabile, care vor 
dăinui peste veacuri, o 
mai are și pe aceea de a 
ști că cei doi. copii ai săi 
sînt astăzi ingineri. Au ab
solvit Institutul de mine 

Petroșani și lucrează 
Moldova
Dumitru,

din
în prezent la 
Nouă. Pentru 
Nieolae, Ion I și Ion 11 Pbs- 
tolae’ne, zidari vestiți azi 
în Vale, este de neconceput

o altă viață decît cea de 
constructor. Pe unde trec 
acești zidari rămîne lucru 
trainic, de bună calitate. 
Iar retribuțiile realizate 
de ei nu sînt cu mult mai 
prejos decît cele ale mi
nerilor. Rar se intîmplă 
să cîștige mai puțin de 
5 000 de lei pe lună. Și 
nu ni se pare întîmplă- 
tor nici faptul că oamenii 
de bază din șantiere lo- 

apartamente 
construite de ei înșiși 
noile cartiere.

Iată doar cîteva din 
tele, miile de vieți 
constructorilor, care 
realizat prin muncă, 
devenit ceea ce sînt 
meni care se bucură de un 
binemeritat renume, fău
ritor de istorie nouă.

culese in
în

su- 
ale 

s-au 
au 

oa-

Calificarea oamenilor.munc.il 
din domeniul serviciilor

în vederea îmbunătăți
rii, diversificării și" extin
derii serviciilor către 
populație — aspecte' pri
oritare ale activității — 
Cooperativa meșteșugăreas
că „ini; ea" din Petro-' 

, șanț întreprinde un sistem 
■ de măsuri bune. Acesta a 

început deja prin pregăti- 
' rea forței de muncă rea-

I

i

i

lizată (din luna mai) prin 
cursuri de calificare și 
ucenicie la locul de mun
că, (de. la 15 septembrie), 
tinerii calificîndu-se in
tr-o mare varietate de me
serii (mecanică auto, tini- 
c.lligerie, ... instalații'. sanita
re, croitorie, maroehinărîe, 
bijuterie, ceasornicărie, 
blănărie-cojocărie).

Intreprinderea de con
fecții Vulcan, unitate la 
care lucrează sute de so
ții și fiice de mineri, 
este o unitate de presti
giu a industriei ușoare 
în Valea Jiului. Produse
le confecționate aici pot 
fi găsite atît în magazi
nele de specialitate din

Mircea Bl NU.

reprogra- 
pot să vă 

mai avut o 
la fel, nu 

din

rînduri, în amfiteatrele instituțiilor de învățămint i 
superior, zecile de mii de candidați trăiau emoțiile |

!
examenului de admitere. Alături de ei, afară de 
fapt, părinți, prieteni, cunoscuți iși potriveau bătă- 
ile inimilor cu cele ale viitorilor studenți. i

Examenele de admitere, prilej de verificare al 
cunoștințelor acumulate, de evidențiere a capacită- l 
ții de gindire în confruntarea cu exigențele învă- i 
țămîntului de grad superior, sînt acum în toi. Și J 
în Valea Jiului, la Institutul de mine Petroșani, ț 
locul unde se formează viitorii specialiști ai mine- i 
ritului românesc, peste 2 500 de candidați hat la J 
poarta facultăților, fac primii pași spre împlinire, > 
în dorința de a se perfecționa, de a se realiza ca 
oameni, ca cetățeni de nădejde ai viitorului Româ
niei socialiste. .

Anul acesta, mat~~TTiult ea orcirid, prin grija 
partidului și statului nOstru, s-au creat condiții ca 
oamenii muncii, tinerii încadrați în producție să 
urmeze cursurile serale ale diferitelor facultăți. 
Astfel, adevărații făuritori ai bunurilor materiale 
au posibilitatea să-și completeze cunoștințelor teh
nice, dovedindu-se astfel eficiența împletirii .armo
nioase a învățămîntului cu producția.

„Din acest moment, aveți trei ore pentru ela
borarea lucrării..,11. Emoții, emoții Le dorim „tutu
ror, inspirație și mult succes ?

mina
n.n.). Atît pro-

municipiul nostru cit și 
in magazinele din jude
țele limitrofe Văii Jiu
lui. în imagine 
porterul 
prins un 
că unde 
operația 
lot de fuste 
portului.

fotore- 
nostru a sur- 
aspect de mun- 
se 

de
finalizează 

cusut la un 
destinate ex- I

if

Conducătorii întreprinderilor miniere s-au angajat 
la creșteri substanțiale de producție

(Urmare din pag. 1)

extrasă va atinge nivelul 
de 7.000 tone de cărbune". 
(La zi mina Lupeni înre
gistra o restanță pe luna 
iulie de aproape 14 000 
tone de cărbune).

Ing. CAROL 
TER, directorul 
rieani : „Nu ne 
liza planul lunii 
13 000 tone de 
(Pînă la data amintină — 
15 iulie — mina Uricanl 
avea un minus care depă
șea 8 TOO tone de cărbune).

Ing. TEODOR COSM.A, 
inginerul șef al minei A- 
ninoasa: „Azi (15 iulie — 
n.n.) voJn extrage o pro
ducție de 2 700 tone, din 

va 
crește la 3 250, tone, iar 
din 25 iulie vom atinge un 
nivel de 3 400 tofie »de căr-

SCHRE- 
minei U- 
voni rea- 
iulie cu 
cărbune".

ducție de 2 700 tone,
19 iulie producția

bune". (Minusul, minei era 
pe lună iulie de peste 
14100 tone de cărbune).

Ing. ION DIACONU, 
/ directorul minei Livczeni i 

„De mîine (16 iulie — 
n.n.) nivelul "producției 
extrase va ajunge la 1 50(1 
tone, iar din 22 iulie va 
crește la o medie zilnică 
de 1 600 tone". (Mina Live- 
zeni avea un minus in 15 
iulie de 8 155 tone de 
cărbune).

Ing. AUREL MARU/AN, 
directorul minei Ddja 
„Azi (15 iulie — n.n.) vom 
extrage 1 400 tone de căr
bune, iar de mîine ne vom 
ridica la 1 450 de tone". / 
(Minusul acumulat în pri
ma parte a lunii iulie era ■ 
de 3 313 tone).

Prin ii rin are, fără excep
ție, conducătorii' întreprin
derilor miniere .s-au anga-

uniijat să crească . .
■ chiar din ziuă de 15 iulie, 
alții în cel mult 7—10 
zile — producția de căr
bune extras. Vrem să su
bliniem — și insistam a- 
supra acestui aspect — an-' 
gajamentele-preliminare au 
fost întocmite, cum de alt
fel era și firesc chiar de 
conducătorii amintiți pe 
baza analizării concrete, 
în fiecare unitate a con
dițiilor de care dispun, fi- 
indu-Ie acceptate. O parte 
dintre aceste angajamente 
vizau creșteri de producție, 
chiar din ziua cind au 
fost luate, sau începînd cu 
cîteva zile după aceea.

O problemă a fost totuși 
.ridicată de către majori

tatea conducătorilor în
treprinderilor miniere și 
anume: starea disciplina- 

; ră care Jasă de dorit. Dar 
rezolvarea acestei proble- scadente.

me intră în competența, 
de fapt în obligația fiecă
rui colectiv, a fiecărui ca
dru de conducere, a or
ganelor și organizațiilor 
de partid, de sindicat și 
U.T.C. de la minele/ res
pective. Aici nu sprijin 
„din afară" se impune, ei 
acțiuni ferme chiar în si
nul colectivelor respecti
ve, Această problemă insă 
nu l-a împiedicat pe con
ducătorii întreprinderilor 
miniere să se angajeze că 
vor spori producția, rezol
varea ei 
fapt o altă 
bune încă

. lorii icată.
Am prezentat, așa cum 

au fost formulate, preiimi- 
narele-angajament■ și date
le cind se vor realiza. 
Vom reveni ÎS termenele

însemnînd de , 
rezervă de wîr- 
insufieient va-

tați, ..lucrători din consi- șfîrșitul decadei a doua a 
liile■ populare, președinții lunii în curș.: 
cornilitelor de cetățeni și 
asociațiilor de locatari, con- _ 
ducători de unități, socia.-:. TURA din Uricâni 

vut loc ieri, la ora 19, o 
seară distractivă pentru 
tineret sub genericul 
„Muncă, idealuri, creație". 
Au urinat apoi convorbiri 
despre cerințele făuririi 
personalității umane. Or
ganizată di; , e&rnitețul 
U.T.C. din localitate, sea
ra distractivă s-a buciirat 

bane și rurale, păstrarea Întreprinderea minieră din de participarea a zeci de
ordinii și disciplinei pu- localitate blocul urmează tineri din orașul de la
blice. Au participat depu- să se dea în folosință la. poalele Retezatului.

vq jnfopmâni
I

■ IERI, la Lupeni a a- 
vut loc o consfătuire de 
prelucrare a proiectului 
de Lege cu privire la o- 
bligațiile și 
conșf ' 
ților socialiste și ale cotă- cfm se află în recepție fi- 
țepilor, pentru buna gos- nală un bloc cu 105 gar- 
podărire, întreținere și soniere. Destinat tinerilor 
curățenie a localităților tir- mineri care lucrează la

liste. în zilele urniătoare, 
urmează sâ aibă loc dez
bateri pe cartiere, blocuri, 
întreprinderi.

ațiile și răspunderile',
iiiiilbr -populare, unită- Bl CASE NOI. La Vul-

■ LA CASA DE CUL-
a a-

■ SPECTACOL. Mîine, 
la . ora 13, la Casa de cul
tură a ' sindicatelor din 
Petroșani va avea loc. un 
spectacol dedicat construc
torilor din Valea Jiului.

alt grup de 17 tineri, e- 
îevi ai Școlii generale hr. 
3 Petala, folosind de ase
menea microbuzul B.T.T., 
vor plec a, la începutul 
săptămînii viitoare, 
tr-o frumoasă excursie 
petrecerea unei .zile 
Bulgaria; la Picvna.

in
ert 
în■ EXCURSII. 17 tineri 

de la 1. P. A. „Vîscoza" 
Lupeni efectuează in aces
te zile o excursie, cu o șe
dere de o zi în li. P, Bul
garia, pe ruta Petroșani în orașul. Vulcan, este ciz-
— Tg. Jiu — Hm. Vîlcea
— Pitești — București — 
Giurgiu, — Ruse — Ve- 
liko Tîrnovo și retur. Un

se-■ O UNITATE care 
bucură de multă apreciere

promptitudine. Păcat însă 
că, deși solicitările sînt 
în creștere pentru aseme
nea servicii nu numai în 
Vulcan ci și în alte loca
lități, ale Văii Jiului, spri
jinirea micilor meseriași, 
hu este la înălțimea :cerin- 
țelor.

X.

A

măria rotundă din cartie
rul Coroeșll. Aici, datori
tă unui harnic șl inimos 
meseriaș, Romulus Ciorbă, 
cliențij sînt serviți eu'

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE

oamenilor.munc.il
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par- 
ali-

Emeric Farcaș, a ing. Ni- 
colae Chirculescu, a teh
nicianului Ion Nieolae — 
care în mod sigur trebuiau 
să se ocupe în timpul res
pectiv de rezolvarea altor 
probleme —, aspectul res
pingător din magazin — 
iată prețul scump al 
glijenței.

Cum a fost posibil 
asemenea caz ? (ca și 
tele similare destul 
frecvente în cartierul
roport și nu numai aici). 
Instalatorul Ion Erceanu, 
om care a rezolvat multe 
asemenea cazuri, este

rinse în coloană cu mare 
presiune, a fost adusă la 
orificiul piesei de curățire 
o primă lamelă de par
chet (!?!) și multe coco
loașe de vată. Relaxarea 
și satisfacția celor patru 
oameni ce însoțeau auto
speciala „voma", destin
derea instalatorului Ion

Blocul nr. 34 (J) 
strada 
troșani 
ter un 
men tar 
vire și 
luri — 
dulciuri și pîine, 
independente pentru des
facerea cărnii, legumelor 
și fructelor, precum și o Erceanu și a celorlalți au 
unitate de tricotaje și o 
cofetărie-patiserie, adică 
aproape toate unitățile co
merciale ce concură la 
Plina aprovizionare cu 
cele necesare populației 
din partea sudică a carti
erului Aeroport. Mai ales 
magazinul alimentar este 
zilnic, inclusiv duminica, 
la dispoziția cumpărători
lor. Jn decurs de mai pu
țin de o lună de zile a- 
cest însemnat vad comer
cial — .sala principală de 
autoservire, două dintre 
raioanele sale importante 
—ride dulciuri și pîine —, 
au fost inundate cu apă 
reziduală datorită unei in
credibile 
civice din 
lor 
IlI-a.
rea
male 
celei 
ne v 
urinează.

...Simbâtă. 10 iulie, după- 
amiază. Prin tavanul de 
deasupra magaziei de 
mină ■ a raionului de pîine 
a început să picure. A 
fost anunțat (la locuința 
lui) instalatorul Ion Er- 

. ceanu. Duminică a fost in
trodus cablul de oțel prin 
piesa de curățire a coloa
nei, dar scurgerea apei 
prin tavan nu a putut fi 
oprită. Inf un darea coloa
nei se datora unei cauze 
deosebite — ă fost conclu
zia trasă de instalatori. 
Luni dimineața . interven
ția ă fost reluată, de data 

-aceasta cu mijloace teh
nice. Cu ajutorul apei îm-

Aviatorilor 
găzduiește Ia 
mare magazin 
cu sală de autoser- 
raioane de meze- 

lapte și brînzeturi, 
unități

iresponsabilități 
partea locatari-, 

scărilor a ii -a și a 
. La cauzele, amploa- 
și măsurile excepțio- 
luate pentru oprirea 
de-a doua’ inundări, 

mm referi în cete ce

ne-

au 
s-au 

de 
urmă

necaz.
fost de scurtă durată. 
După numai o oră, apa re
ziduală și-a continuat 
cursul prin tavanul maga
zinului. Marți autospecia
la cu cei patru servanți, 
instalatorii Ion Erceanu și

un 
al
de 

Ae-

t

să fie suportat 
de neglijenți !

Ion Rahotă au revenit din 
nou la blocul 34, reluînd 
acțiunea de la capăt. Cu 
ajutorul cablului de oțel 
și al apei sub mare pre
siune, după ore de muncă 
Încordată, depusă în con
diții. precare, au fost îm
pinse pînă la orificiul de 
curățire al coloanei a doua 
bucată de parchet, vată și 
o lavetă țesută din cîrpe 
vechi întreagă. Abia acum 
a fost îndepărtată întreaga 
cauză a înfundării coloa
nei, respectiv ă inundării 
magazinului.

Multe ore de muncă de
pusă îp condiții aproape 
insuportabile de instala
tori, deplasarea Ia inter
venție a autospecialei și a 
oamenilor care o însoțesc, 
consum de carburant, o
alertă prelungită ’ care
deternfîhat prezența la
fața locului a directorului 
1, G. C. L. Petroșani,

a

ferm convins că lamelele 
de parchet au fost introdu-: 
se în coloana de evacuare a 
apelor reziduale numai de 
pe terasa’ hidrofugă a blo
cului, folosită în zilele de 
caniculă din luna iunie 
drept loc pentru plajă de 
către unii locatari din 
bloc. în ce privește cele
lalte resturi nedizolv abile, 
ele au pătruns în aceeași 
coloană datorită neglijen
ței și comodității duse 
pînă la efecte deosebit de 
distructive asupra imobi
lului, necunoașterii rolu
lui și a modului de func
ționare a instalațiilor afe
rente lo i.iințelor de că
tre unii locatari. „A fost 
afectată o parte destul de 
mare din magazin — spu
nea ajutorul de gestionar 
Harnică Dobru. Dacă nu 
am avut pagube, aceasta 
se datoreșto faptului 
am bănuit infundarea

Ioanei după primele pică
turi de apă pătrunse prin 
tavan și nu am mai făcut 
aprovizionarea de noapte 
cu pîine a magazinului. 
Dar puteam avea pagube 
însemnate. Instalatorii 
intervenit operativ, 
zbătut,” au avut mult 
lucru și pînă la 
ne-au scăpat de
Consider de aceea că lo
catarii scării merită să fie 
sancționați".

Cu numai trei săptămîni 
în urmă, o înfundare de 
coloană similară a avut 
loc în scara a Il-a a ace
luiași bloc, cauza fiind tot 
neglijența, care a facilitat 
pătrunderea în instalație a 
unui capac de borcan și 
a vatei.

Analiza acestor cazuri 
duce firește la concluzia 
că dacă ele au avut loc 
înseamnă că un număr de 
locatari sînt deficitari la 
capitolul educație, la cu
noașterea și respectarea 
normelor de conviețuire în 
bloc, in comun. Iată do
meniul in care considerăm 
că, în funcțiile care le-au 
fost încredințate, tovarășii 
Alexandru Chiriță, pre
ședintele asociației de lo
catari 
și cei 
Lihu, 
Zeno 
Adrian Ajder, responsabi
lul blocului, Vasile Pancu, 
responsabilul scării a IlI-a, 
întregul comitet al asocia
ției, trebuie să facă mult 
mai mult decît pînă acum. 
Iar împotriva locatarilor 
care desconsideră strădu
ința de a-i lămuri, încalcă 
brutal normele de convie
țuire civilizată trebuie 
plicate reglementările 
gale, mergîndu-se pînă 
măsura evacuării, fără 
cordarea altei locuințe.

din care fac parte 
din blocul 34, Ion 

veepreședinte, ing. 
Lupoian, secretar,

a-
le- 
la
a-

Patrimoniul vieții civilizate
(Urmare din pag. 1)

rea problemelor pe care 
le ridică,, asigurarea cerin- 
țeloț^iirești ale esteticii 
urbane, ale curățeniei și 
igienei publice, ale vieții 
civilizate sub. toate aspec
tele,

Luînd in dezbatere pro
iectul noii legi oamenii 
muncii, toți cetățenii Văii 
Jiului i.și văd marcate de 
șansa 
ile și legitimele 
de a munci intr-o unita
te socialistă bine gospodă
rită și prosperă, de a trăi 
intr-o localitate îngrijită 
si curată, modernă — a- 
tribute ale vieții civilizate. 
Din noile reglementări ne 
revine, deci, tuturor obli
gația — căci, să recunoaș
tem-în localitățile munici
piului 
Inul te 
pune 
duce 
folosind tradiția 
patriotice, la 
acestor 
tind în 
ti vă și

’ dăresc, 
vieă. 
din 
certitudinea unor 
mentări venite în folosul 
nostru, al tuturor. Ne con
ving pe deplin despre a- 
cest adevăr prevederile 
proiectului de lege — .fie 

- că e vorba de obligația 
stipulată pentru consiliile 
populare de a respecta eu 
strictețe. prevederile lega
le ale sistematizării teri
toriului și localităților, de 
a asigura buna întreținere 
și administrare a fondului 
locativ, curățenia și igiena 
localităților, repararea și 
întreținerea străzilor, de a

satisfacerii propri
ii! te rese

nostru sint 
de făcut — 
mina, de a 
contribuția

încă 
de a 
ne a- 

fiecare, 
muncii 

amplificarea 
atribute, manifes- 
acest scop iniția- 

nrult spirit gospo- 
responsab.ilităte ci- 

Desprlndem cu toții, 
prevederile noii legi, 

regi fi

veghea la buna organizare 
și funcționare a transpor
tului in comun. Ne con
vingem de oportunitatea 
cei ințeie prevăzute 
noile reglementări — 
ne referim la obli; 
cetățenilor de a păși 
ordine si curățenie 
intele, toate locurile publi
ce. de 
unire 
re .și

’ tom 
ta te a 
gațiilor stipulate de ;-e 
mentări — da ă avem 
vedere faptul eă. pe 
conducerile colective 
unităților socialiste, 
prevăzută obligația 
ținerii. și păstrării 
ni ei clădirilor, inc
arterelor de cir
precum si a celorlalte lo
curi publice. Aceeași con
vingere o avem cu toții 
de necesitatea obligațiilor 
prevăzute de noile regle
mentări. re cad în sarcina 
atît a unităților socialiste 
cit și a consiliilor popu
lare și. a cetățenilor pri
vind întreținerea și păs
trarea curățeniei în mijloa
cele de transport, de a 
asigura ordinea și disci
plina publică, de a com
bate cu. fermitate orice 
abatere de la normele de 
conviețuire socială,

Dezbătînd. noul proiect 
de lege, făeînd propuneri 
pentru îmbunătățirea și 
adoptarea ei, ' îndeplinim 

. un act de înaltă conști
ință cetățenească, ne ra
portăm la necesitățile 
dezvoltării economice și 
sociale, ale înfloririi tutu-

■ ror localităților 
piului nostru, ale 
necontenite a 
noastre prosperități 
ale.

ii pârtiei]).: la a< ii- 
de bună gospudari- 
inirumuseiare. Sin- 

conștienți de. necesi- 
exigențelor și t

Cazarea poate fi 
mai bine organizată

In calitate de maistru 
mecanic încadrat la 
T. C. Ind. 3rașov vin cu 
cîteva sugestii în legătură 
cu blocul 56 din cartierul 
Aeroport Petroșani în care 
sînt cazați muncitorii de la 
T. C. Ind. Brașov. Consi
der necesar în 
primul rînd 
să se organi
zeze cazarea 
familiilor pe scară separa- 

a nefamiliști- 
rîndul lor, nefami- 
fie cazați după 

și instrucțiunile ca
de nefamiliști. In 
cele două catego- 

împreună

fă de cea 
lor. La 
liștii să 
regulile 
minelor 
prezent 
rii conviețuiesc 
pe aceleași scări, fapt ce 
favorizează unele manifes
tări core nu convin familiș
tilor. Constructorul blocu
lui, respectiv Grupul de 
șantiere al T. C. H. Deva, 
să nu mai amine lucrările

de finisaj de la exteriorul 
blocului, cît și amenajarea 
spațiului dintre blocuri. 
Modul in care este folosit 
acest bloc în prezent 
duce însemnate prejudicii 
și reclamă efectuarea u- 
nor controale de către 

conducerea 
șantierului din 

J Valea Jiului 
a-1 T. C. Ind., 

precum și al organelor sa
nitare 
suri 
toate 
peste 
apartamente sînt 
gradate, impunînd 
dieri costisitoare și măsuri 
pentru educarea 
rilor în spiritul 
bunurilor 
losire.

și luarea 
eficiente, 
acestea 

20 la sută

de mă- 
Subliniez 
deoarece 
din noile 
deja de- 

reme-

muncito- 
păstrării 

acordate spre fo-

Ion MIHALCEA, 
maistru

Avem nevoie de 
telefoane publice 
nu de panoplii I

Toma ȚAtARCA

între-

l n loc mal nepotrivit pentru construcțiile niela- 
<lin imaginea alăturată — albia Jiului —, se 

alege, să recunoaștem, foarte rar. Totuși, construc
torii ce înalță pilonii pentru susținerea unei linii e- 
lectrice pe dealurile Dîljei, nu au ezitat. Nu-i 
trețabă nimeni de ce au procedat așa ?

• IULIU MAKSAY, 
Petroșani : Vi se va rezol
va și ultima problemă cu 
care v-ați adresat redac
ției. în acest scop, trebuie 
sa vă prezentați la șeful 
Șantierului 4 instalații din

PE URMELE ARTICOLULUI

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

’Cadrul Grupului de șanti- 
Pețroșani al T.C.ll. 
așteaptă ca să furni- 
detalii.

ere 
Vă 
.Wați

munici- 
ridicării 
propriei 

soci-

41 I. M. din Petrila ; 
Ținind seamă de anii pe 
care i-ați muncit la supra
față, precum și în subte
ran, puteți solicita. pensio
narea 
vârstă 
de ani 
1984.
de ce
identitatea

pentru limită 
cind împliniți 

, deci la 3D martie
Nu înțelegem insa 
nu vă dezvăluit!

de
55

Telefonul public din 
Piața Victoriei Petroșani, 
loc prin care se perindă 
în timpul zilei un mare 
număr de cetățeni, nu 
funcționează, fiind blocat. 
La gara municipiului, că
lătorii sînt i 
la coborîrea din tren de 
un telefon publio dar 
care, la fel, nu funcțio
nează. Avem nevoie de 
telefoane funcționale, nu 
de niște panoplii care să 
pavoazeze doar 
și pereții unor
Alo, recepție pentru Ofi
ciul municipal de . poștă 
și telecomunicații. (Petru 
ȘTEF, Petroșani).

Poporului din Petroșani, 
. ca șl de altele din oraș.

Noapte de noapte apar 
aici haite de ciini vaga
bonzi. întregul cartier 
este trezit din somn. Este 
de necrezut că 
problemă, care 
de ani de zile, să 
poată găsi rezolvarea.

. Rămîn cu speranța că a- 
ceastă sesizare își va 
găsi in cele din urmă e- 

____ , coul cuvenit. , (Pavel 
întîmpinați PICK, Petroșani).

această 
persistă 

nu-și

la vedere
străzile 
clădiri.

O problemă 
nerezolvafă

Mă adresez redacț 
eu o problemă cale inte
resează întregul cartier 
in care locuiesc. Ea a 
mai fost dezbătută dar 
nu -și-a găsit totuși rezol
varea. Este vorba de. 
zona cuprinsă intre stra
da Vasile Roaită si Aleea

el

. Funcționara de la ghi
șeul pentru eliberarea a- 
bonamentelor lunare de 
călătorii al A.U.T.L,. Pe
troșani a avut o inițiati
vă originală. Ea a lipit 
o hîrtie peste fereastra 
ghișeului, zice-se ea să 
n-o mai „bată soarele în 
cap". Intr-adevăr, n-o 
mai bate soarele, dar a 
devenit... foarte scumpă 
ia vedere, incit <nulți 
dintre cei ce vin să-și 
plătească abonamentele, 
pînă se edifică despre 
ce este vorba, cred că 
ghișeul respectiv- este în
chis. Este necesară o i- 
nițiativă care să lumineze 
această situație.

„Estetica șoselei, informația turistică 
si reclama comercială »

Cu referire la articolul 
„Estetica șoselei, infonnâ- 
ția turistică și reclama co
mercială" publicat 
„Steagul roșu" nr. 
Direcția comere 
nieipiului ric-a 
noscute prin 
trimis redacției 
rele: „Panoul 
reclamă

în
9 249, 

dală a mu- 
făcut cu- 

răspunsul 
următoa- 

care făcea 
restaurantului 

«Dacia-, la care s-a referit 
articolul, a .fost desființat. 
S-au luat măsuri pentru 
revopsirea panourilor cu 
reclame corrlereiale. Au 
fost confecționate două 
panouri pentru informarea 
publicului ’asupra servici
ilor oferite de noua bază 
de agrement din Petrila, 
urmînd ea unul să fie fi
xat Ia intersecția Dără-

celălalt în a- 
bazei de «gre
va confecționa, 

un panou 
reeja* 

la Magazi- 
Pețroșani; 

instalat

nești, iar 
proprierea 
ment. Se 
de asemenea, 
eu o cuprinzătoare 
mă referitoare 
nul Universal 
panou ce va fi 
odată cu punerea în func-

A
și sugestia 
necesitatea 
informare 

intră din 
în

țiune a magazinului, 
fost reținută- . 
referitoare la 
unui panou de 
a turiștilor ce 
partea nord-vestlcă 
Valea Jiului asupra servi
ciilor ce le oferă cabana 
Peștera. Bolii și a posibili
tăților de cazare din ora
șul -Petroșani",

Cu referire la același 
tieol, Biroul executiv 
Consiliului popular al

ar
ai 

cri

ii

munei Banița ne-a infor
mat că „s-au Israt măsuri 
pentru plombarea denive
lărilor existente pe șosea
ua națională, pentru corec
tarea tăbliței indicatoare 
«DN-66»; ...s-au ridicat
puntea inestetică din cen
trul comun ef și 5 • pref abri - 
cățele 1 de beton din apro
pierea gării C.F.R. Parca
rea și izvorul din apropia 
erea ei sînt în curs de a- 
menajare, urmmd să fie 
finalizate în această vară",

Districtul de drumuri Pe
troșani i< activitatea că
ruia s-au făcut în euprin* 
sul aceluiași articol unele 
observații critice, nu țț 
răspuns încă redacției. 
Așteptăm.
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Prim viceprim-ministrul guvernului 
român a fost primit de 

președintele Consiliului de Mi niștri 
Bulgariaal R. P

SOFIA 15 (Agerpres). — 
doi, tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
G.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernu
lui Republicii 
România, care 
o vizită în 
Populară Bulgaria, a fost 
primit de tovarășul Grișa 
Filipov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P, C. Bulgar, președintele

Socialiste 
efectuează 
Republica

A fost ales noul 
președinte 
al Indiei

DELHI 15 (Agerpres). — 
Zail Singh, candidatul 
partidului Congresul 
țional Indian (i), fost 
nistru de interne, a 
ales, cu o majoritate 
vîrșitoare de voturi, 
ședințe al Indiei, 
mează agenția PTI, citată 
de agențiile Reuter și UPI. 
Alegerea noului pre
ședinte al țării a avut loc 
in cadrul unui Colegiu E- 
lectdral format din cei 
4 595 deputați în parla
mentul țării Și în adună
rile legislative ale state
lor. Zail Singh, cel de-al 
șaptelea președinte al In
diei. în vîrstă de 66 de 
ani, va depune jurămîntul 
la 25 iulie, a doua zi 
după încheierea mandatu
lui actualului șef al sta
tului, Neelam Sanjiva 
Reddy.

Na- 
mi- 
fost 
co- 

pre- 
infor-

Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

în timpul întrevederii 
au fost relevate, cu deose
bită satisfacție, evol uția 
ascendentă a relațiilor de 
colaborare rodnică dintre 
cele două țări socialiste 
vecine, relații care se 
dezvoltă în conformitate 
cu hotărîrile convenite cu 
prilejul tradiționalelor în- 
tîlniri , dintre tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și To
dor Jivliov, rezultatele 
bune obținute în diversi
ficarea și extinderea co
operării economice, precum 
și în alte domenii de ac
tivitate.

Agendă diplomatică

MEN. 
situația 

Ș*

în 
de 
e-

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Primul ministru egiptean, 
Fuad Mohieddin, a avut, 
miercuri seara, convorbiri 
cu vicecancelarul și minis
trul vest-german al afa
cerilor externe, Hans-Die- 
trich Genscher, care face 
o vizită oficială în Egipt, 

• transmite agenția 
Au fost abordate
din Orientul Mijlociu 
criza libaneză.

După convorbiri, 
cursul unei conferințe 
presă, șeful diplomației

. giptene a considerat impe
rativă menținerea încetă
rii focului în Liban pen
tru a se pune capăt văr
sării de sîrige și pentru a 
crea guvernului libanez și' 
Organizației pentru elibe
rarea Palestinei posibilita
tea de a continua negoci
erile — transmite agenția 
MEN. Forțele israeliene — 
a continuat -el — trebuie

să se retragă din Beirut, 
orice retragere siriană și 
palestiniană urmînd să se 
facă cu acordul guvernului 
libanez și nu în condițiile 
ocupației israeliene — a 
spus Ilassan Aii.

☆
KAMPALA 15 (Ager

pres). — Președintele U- 
gandei, Nilton Obote, l-a 
primit pe ministrul de stat 
egiptean pentru afaceri ex
terne, Boutros Ghăli, a- 
flat într-o vizită la Kam
pala, în cadrul unui tur- 

. neu prin mâi multe state 
africane. Președintele Obo
te, precizează agenția ci
tată, a reafirmat sprijinul 
țării sale pentru eforturi
le depuse în vederea rea
lizării unei păci globale 
în Orientul Mijlociu, s-a 
pronunțat pentru menține
rea unității statelor afri
cane, pentru respectarea 
integrității lor teritoriale.

I. L P. P. „PftO" 
Timișoara

gestiunea Vulcan

anunță concurs pentru ocuparea a două 
posturi de

— lucrători gestionari stații PECO (bărbați) 
Condiții de participare : liceul teoretic, e- 

conomic sau chimic.
Relații suplimentare se obțin la sediul de

pozitului, telefon 70874 sau 70677.

Evoluția conflictului militar dintre Iran și Irak
TEHERAN 15 (Agerpres).

— Agenția de presă IRNA, 
citind surse militare ira
niene relatează că, în 
cadrul operațiunilor efec
tuate de armata iraniană 
pe o adîncime de 22 km 
în interiorul teritoriului 
Irakului, aceasta a întîlnit, 
miercuri seara, cîteva bri
găzi și divizii irakiene re
organizate, care au fost 
puse pe fugă, după ce 
două divizii fuseseră de
cimate.

într-o relatare ulterioară 
se informează ’ că forțele 
.iraniene au respins un

nou contraatac irakian, de
clanșat joi dimineața.

Din Teheran șînt confir
mate atacurile aviației ira
kiene asupra unor locali
tăți iraniene, printre care 
orașul 
te cu 
rîndul

Ham, atacuri solda- 
morți și răniți în 
populației civile.

★
BAGDAD 15 (Agerpres). 

— Un comunicat militar 
irakian preluat de agenția 
INA, anunță că, după lup
te grele, armata irakiană 
a distrus, miercuri, cea 
mal mare parte a forțelor 
armate iraniene pătrunse

pe teritoriul Irakului, res
tul acestora fiind alunga
te de pe cîmpul de luptă, 

în comunicatul înaltu
lui comandament al forțe
lor 
arată 
sălii 
darea 
Ieri a

armate iraniene se 
că, drept repre- 
pentru bombar
de către arti- 

iraniană a unor lo
calități irakiene și a ora
șului Basrah, aviația ira
kiană a efectuat raiduri 
împotriva unor obiective 
economice ale inamicului 
în orașele Ham, Ketmans- 

■ hah, Khorram-abad și îm
potriva instalațiilor petro
liere iraniene de la Kharq.

Mica publicitate
VÎND casă str, Transit- PIERDUT legitimație de 

vaniei. nr. 37 (în spatele călătorie cu nr 337 -- oe 
depoului) Petroșani, (869) ruta Vukan _ LuReni( e.

VIND casă, preț conve- liberată de A. U. T. L.Pe- 
nabii, Izvorului, nr. 3 Pe- troșani. O declar nulă, 
troșani. Informații poarta (883)
I. M. Dîlja. (885) . ’ ?

PIERDUT legitimație de
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ghel- 
boc Petru, eliberată de 
I. M. Aninoasa, O declar 
nulă, (880)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor- 
ghe Ion, eliberată de 
I. M. Uricani,. O declar 
nulă. (881)

PIERDUT legitimație ele 
călătorie cu nr. 262 pe ruta 
Vulcan — Petroșani, eli
berată de A. U. T, L. Pe
troșani. O declar nulă..

' (882)
ANUNȚURI DE FAMILIE

serviciu pe numele Samoi- 
lă Ștefan, eliberată de 
I. M. Livezeni. O declar 
nulă. (884)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Burzu 
Patrimon, eliberată de 
I. P. E. G. Deva. O declar 
nulă, (886)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gogoa
șă Gheorghe, eliberată de 
Corpul de pază militari
zată Petroșani., O declar 
nulă. (887)

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie i Semnul șar
pelui; Unirea : întîl- 
niri tîrzii.

PETRILA -. Numele 
meu e iubire, I-II.

LONEA : O lume tară 
cer.

VULCAN — Luceafă
rul : Școala curajului 

' HI.
LUPENT — Cultural : 

Grăbește-te încet.
URICANI ; Un glon

te ’rătăcit.

15,30

15,45

17,40
17,50
18.00

La volan — emi
siune pentru con
ducătorii auto.
Emisiune în lim
ba germană.
Tragerea loto. 
1 001 de seri, 
închiderea 
gramului.

20,00 Telejurnal. 
20,25 Actualitatea

n ornic ti.
20,40 Deschizător 

drumuri noi 
Congresul al

pro-

lea al P.C.R. Am
plu proces de per
fecționate a con
ducerii societății, 

: 21,00 Film artistic :
„Legenda
Producție 
diourilor
ene.

22,20 Telejurnal.

lumii"
a stu-
brazili-

DUMINICA, 18 IULIE

' 8,00 Din marea carte a
patriei. Documentar.

8,25 Melodii populare in
strumentale.

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

10,00 Viața satului.
1J.45 Lumea copiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical,
14,00 Desene animate, Te- 

lesport : Balcaniada 
de sărituri în apă. 
Proba masculină de 
platformă.

17.30 Teatru în serial. Mu- 
șatinii. Episodul 3 : 
Ștefan a trăit, Bogdan 
începe,

18,20 Călătorie prin țara 
mea. Balada griului.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Constructorii.
19,45 Cîntarea României. 

Festivalul brigăzilor ' 
artistice (117.

20.30 Film artistic. Punga 
cu libelule. Premieră 
TV. O producție a 

Casei de filme patru.
22,10 Telejurnal,

TV

15,00 Telex.
15,05 Invitație de

c.anță.
va-.

eco-

de

IX-
memento

Pighi soție, Vasilc frate, copiii și - celelalte rude 
ale familiei, ceilalți membri .ai familiei, anunță cu 
durere încetarea din viață a celui care a fost iubitul 
nostru

cir. ing. ROMAN PETRU 
îi vo-m păstra neștearsă amintirea, înmormtn tarea 
va avea loc sîmbătă, 17 iulie. 1982, ora 14, Ia cimi
tirul din Petroșani. (888)

......- --------- - -------- ■ . 1,1
Colectivul Centrului de cercetări pentru iri

tate minieră Petroșani, profund îndurerat de înceta
rea fulgerătoare din viață a celui care a fost direc
torul instituției

<!r. ing. ROMAN PETRU, 
om cu înalte calități morale și profesionale și un 
bun tovarăș de muncă, împărtășește împreună cu 
familia îndoliată, durerosul sentiment al despărțirii.

Amintirea sa va râmine neștearsă în memoria 
tuturor celor care l-au cunoscut l-au stimat și l-au 
iubit. (889)

Sport.
22.30 Studioul ■ muzicii u- 

. soare.
LUNI, 19 IULIE

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

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

lui:
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea econo

mică. ,
20.40 Noi, gospodarii țării!
20,45 Film artistic, Parti

dul, inima tării. Pre
mieră TV.

21.40 Cîntecul și poezia 
care ne-au însoțit 
istoria. Emisiune- 
spectacoi.

22,05 Muzică instrumeflta- 
■ iă,
22,20 Telejurnal,

MARII, 20 IUI.IE
11,00 Telex.
1'1,05 Matineu de vacanță. 

Căpitanul Val-Virtej 
la Mamaia.

11,3C Film artistic. Parti
dul, inima țării,

12.30 Bijuterii muzicale, 
16,00 Telex.
16,05 Reportaj pe glob,
16.25 Clubul tineretului.

17,00 Universul femeilor.
17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea , progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea e.;onb-

mică,
20,30 Deschizător de dru

muri noi.

20,25 Actualitatea ’ econo
mică.

20,40 Deschizător de nor 
drumuri. .

21,00 Seara televiziunii 
poloneze. Film artis
tic. Crabul și Joanna. 
Premieră pe țară.

22.20 Telejurnal.
ummui

PROGRAMUL p/
20.50 Teatru TV. Casa 

noastră. Premieră 
TV.

22,05 Telejurnal.
22,15 Din albumul celor 

mai frumoase melo
dii populare.

MIERCURI. 21 IULIE
16,00 Telex,
10,05 Stadion.
17,00 Seara televiziunii 

poloneze
17.50 1 001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui,
20,00 Telejurnal,

JOI, 22 IULIE
11,00 Tblex.
11,05 Matineu de vacanță.
11,30 Film serial. O ches

tiune de onoare.
12.20 Deschizături de dru- 

. muri noi.
12,40; Muzică patriotică' și 

revoluționară.
16,00 Telex.
16,05 Reportaj pe glob, 
16,25 Emisiune literară.', ?
1.7,00 Studioul tineretului.. 
18,00. închiderea programe.

lui, '■
20,00 Telejurnal,
20.20 Actualitatea econo-

mică. •
20.30 Deschizător - de dru

muri noi — Congre-
1 sul al iX-lea al 

? ? P.C.R. ,< •
20.50 Invitație în ( studiou

rile noastre.
21,15 Civica. ....
21.30 La frontierele cu-

, noașterii. Serial ști-
■ ințific. ■

21.30 Telejurnal.
’ 22,00 Meridianele: eîhtecu- 

lui.
VINERI, 23 IULIE

15,00 Telex.
15,05 Seara televiziunii 

cubaneze.
15,45 Emisiune in limba 

germană
17,40 Tragerea loto.
17.50 1 001 de'seri.
18,00 închiderea pî't.,gramu 

lui.
20,00 Telejurnal.
20,20, Pentru > curtea ?și 

grădina^ dv,
20,30. Seăra televiziunii cu

baneze.- ■' ■
20.50 Noi, gospodarii țării!
21,00 Film artistic. Iți dă

ruiesc un trandafir. 
Premieră. TV.

■ 22,20 Telejurnal.

SÎMBAtA, 24 IULIE
11,00 Telex.
11,05 Film 'artistic. îți dă

ruiesc un trandafir.
12.25 Deschizător’ de dru-

: muri noi — Congre
sul- al IX-lea al 
l’.C.il. .■:.- ??'?:'?

12,4a Festivalul tinerilor 
• dirijori;

13.30 La stirșit de săptă- 
.. ? mină.
18.35 Săptâmina porltirâ
18,50 1901 de seri.
19,00 Telejurnal.-.. Sport
19.26 Deschizător de dru

muri noi.
19,40 A patriei cinstir e, 

M:-ment poetic,
19,5.9 feieehcieiopedia.
29,20 Ritmuri tinerești.
20.35 Film seri ai. Filmare 

in tirgu) liniștit. Pro
ducție a Televiziunii 
franceze.

■21,20 Întîlnirea .de sîmbătă 
seara (I). Spectacol 

, de varietăți umoris
tice, muzicale, core
grafice.

22,15 Telejurnal.
22.30 întilnirea de sîmbă

tă seara (II).
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