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Adresindu-se .minerilor în cuvîntarea ros
tită la marea adunare populară din muni
cipiul Petroșani, secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
trasa o sarcină, de o deosebită importan
ță, tuturor oamenilor muncii din Valea 
jiului : creșterea mai rapidă a producției de

cărbune, pe baza folosirii eficiente, la pa
rametrii stabiliți a complexelor mecanizate, 
a utilajelor de înaltă tehnicitate, pentru 
procurarea și construirea cărora au fost 
alocate din bugetul statului, din veniturile 
întregii națiuni sume importante.

Prioritar, pe agenda de lucru

V.

Complexele mecanizate să producă 
ia parametrii prevăzuți

Ing. GHEORGHE MAR. 
C1IIȘ, director tehnic al 
Combiifuîtfililt minier Va
lea Jiului; prin interviul 
acordat, ne-a prezentat 
care sînt preocupările co
lectivelor de mineri pen
tru grăbirea transpunerii 
în viață a acestei sarcini 
de mare răspundere,

— Eforturile făcute de 
partidul și statul nostru, 
de întregul popor pentru 
mecanizarea și moderni
zarea mineritului, la noi, 
în Valea Jiului, șînt ma
terializate prin 

... întreprinderilor
cu 47 de complexe meca- 
nizate. Un număr mare, 
dacă ținem cont de fap
tul că acestea au îmbogă
țit zestrea tehnică a mi
nelor în numai câțiva"ani. 
Aceste. Eforturi trebuie 
răsplătit^. Va trebu. să 
creștem mai rapid pro- 

'‘r” ducția pentru a recupera 
aceste cheltuieli care nu . 
sînt miei. Un complex de 
mare capacitate poate ai 
junge pină la 
lei.

z — Vă rugăm 
zați cum veți

dotarea 
miniere

produc- 
dotate

mai 
cu 
a-

»
prin folosirea 
tate a acestor 
plexe ?

— Minimum 
dticțle eu care

la. capaei- 
șase com-

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui

Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak

Continuarea convorbirilor oficiale
Președintele Republicii In continuare. 

Socialiste România, tova
rășul Nieolae Ceaușescu, 
s-a reîntâlnit, joi, la Sna. 
gov, cu președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mo
hamed Hoșni Mubarak, |

In timpul convorbirilor, 
cei doi președinți au con
tinuat examinarea 
aspecte importante 
vi nd dezvoltarea 
româno-egiptene, 
rea cooperării < 
intensificarea

. floarea schimburilor

unor 
pri- 

relațiilor 
extinde. 

econotriice, 
și diversi-

co- 
merciate, corespunzător 
dorinței și .aspirațiilor de 
progres ale ambelor țări 
•și popoare.

s-a pro
cedat la un larg șj ăpro- 

> fundat schimb de păreri 
cu privire la evoluția vie
ții poetice internaționale.

De comun acord, s-a 
considerat • că,.soluționarea 
problemelor complexe ce 
confruntă lumea de astăzi 
implică participarea acti
vă, egală, a tuturor state
lor, fără deosebire de mă
rime sau de orîriduire so
cială, un rol crestând re
venind țărilor mici și mij
locii. nealiniate, țărilor în 
curs de dezvoltare care 
constituie marea majori
tate a omenirii și sînt pro
fund interesate întf-o

politică democratică, de 
pace și independența.

Dîijd o înaltă apreciere 
colaborării dintre Româ
nia și Egipt pe arena mon
dială, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite și 
al altor organisme inter- ' 
naționale, precum și în 
cadrul mișcării de neali
niere, președinții Nieolae 
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au rea
firmat dorința celor două 
țări de a întări pe mal 
departe această conlucra
re în interesul păcii, des
tinderii, dezarmării, in
dependenței, 
cooperării

dezarmării, 
înțelegerii și 

între națiuni.
pentru creșterea ' 
ției în abatajele 
eu complexe mecanizate

— Problema ce.a 
importantă, sarcină 
caracter prioritar pe
genda de lucru, este ațin, 
gerea parametrilor sta
biliți la complexele 
canizate existente 
funcțiune.

Acum, tn aceste
, ne-am concentrat efortu
rile spre șase complexe 
mecanizate puse de cu
rmă in funcțiune și la 
care producția realizată 
nu a atins nivelul pro
gramat. Aceste complexe 
sînt în abatajele minelor 
Petrila, Aninoasa, Uri- 
cani, Lupeni și Livezeni. 
Din compartimentele de 
specialitate ale combina
tului am repartizat cadre 
pe fiecare abataj și 
schimb, pe lingă oameni; 
minelor respective. D< 
asemenea, s-au luat mă
suri ea de aceste abataje 
sâ răspundă cei mai 
buni maiștri.

— Pe cc creșteri zilni
ce de producție contați,

me- 
. în

zile,

de pro- 
trebuie să 

crească realizările zilni
ce este de 3 000 de tone 
de cărbu-ne.

— Sfera preocupărilor 
dumneavoastră, ale com
binatului,

■ ga numai 
plexe...
- Nici'

nic se restrîn- 
la cele 6 : co m-.

nu se poate 
cînd avem în funcțiune 
27 de complexe meeani-

Interviu realizat de
< Dorin GHEȚA

Depunerea unei coroane de flori
I’reședințele Republicii 

Arabe Egi.pt, Mohamed 
Hosni Mubarak, a depus, 
joi dimineață, o coroană de 
flori la Monumentul eroi-

lor luptei pentru 
tea poporului și a 
pentru socialism.

După depunerea 
nei de flori, asistența

. cproâ. 
a

.păstrat un moment de re
culegere. • A fost vizitată\ 
apoi rotonda monumentu
lui. ■ 'J > ..<

Formația de lucru 
condusă de Vasile Ti- 
mofte execută cu multă 
competență toate lucră
rile de 
cadrul
Ia I.M.

întreținere din 
sectorului I de 
Petrila.

să preci- 
acționa

80 000 000

inițial
Pentru 

abataje,

SUBTERA-
LUPENI, 

din bazin,

comotive Diesel, 7 tande
muri, deservite de 8 gara
je subterane. în drumul lui 
spre ziuă, cărbunele face 
popasuri în 4 silozuri '■ de 
cite 200-1500 tone, prevă
zute cu guri de încărcare 
mecanică. Deci, zeci, sute 
de mașini, instalații, agre.

gate, menite să transporte 
minerii la fronturile de 
cărbune, să asigure cale 
liberă șuvoiului negru spre 
ziuă. Dar, ca ele să func
ționeze, ca pulsul minei să 
bată ritmic, viguros, ele 
trebuie comandate, supra
vegheate, reparate, iar la 
nevoie înlocuite de oameni 
- de membrii colectivului 
sectorului XII transport. De 
munca lor, de responsabili, 
tatea și puterea lor de dă-

0 nouă cotă a realizărilor 
la" cariera Cîmpu lui Neag

Harnici și pricepuți, membrii colbctivului 
muncă de la cariera Cîmpu lui Neag, prin producția 
obținută în 8 septembrie a ridicat nivelul realizărilor 
la o nouă cotă, superioară celui înregistrat in ziua 
precedentă cu peste 409 ton” de cărbune.

Acționind intr-o deplină unitate, oamenii ven.’ți 
din întregul județ și de dif-v’te profesii — mineri, 
mecanici, biildozeriști, conducători auto — nu pre
cupețesc nici un efort, nti irosesc nici un minut’ pen
tru a da țării cit mai mult cărbune pentru cocs

In cartierul Bucura din Uneam, constructorii de 
șantierul nr. 2 al T.C. II. Petroșani lucrează la 

..finisarea blocului 19 C cu patru nivele și spații co
merciale la parter. Foto ; Șt. NEMECSEK

Astăzi șj mîine, la Lupeni și Petroșani i

(Continuare in pag a 2-a
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Astăzi și rtiîln-o, la Casa 
cultură a sindicatelor 
Petroșani și la Pala- 

cultural din Lupeni au 
consfătuir; aie cadre- ■ 

d l ci a. it i ce. Parti c ipă
peste 1 990 de educatoare, 
Învățători, profesori, ingi
neri și maiștri instructori 
din grădinițele, școlile ge- 

mu- 
Tem atica 

din plen este 
obținute in 
de pregătire 
și de educa
re voluționar-

nerale și liceele din 
nicipiul nostru, 
lucrărilor
„Rezultatele 
activitatea 
multilaterală 
re iii spirit 
patriotic pentru muncă și 
viață a elevilor în anul 
școlar 1981-1982. Măsurile 
ce se impun pentru ridica-

rea nivelului științific, i- 
deo logic și practic-aplica- 
tiv, pentru transpunerea 
in viață a sarcinilor ce 
revin școlilor ilin docu
mentele Plenarei lărgite a 
C.C. al P.C.R. din 1-2 iu
nie 1982 și ale Congresu
lui educației politice 
culturii socialiste".

Vineri după-amiază. 
sîmbătă, 
rile cu caracter de schimb 
de experiență, pe secțiuni, 
în cadrul cărora 
zir.tă problemele 
pregătirea noului 
iar și măsurile ce se im
pun pentru creșterea cali
tății și eficienței procesu
lui de invâțămint. ,(M. B_).

Și

au loc dezbate-

se pre- 
privind 
an șco-

Mina — un labirint de 
galerii, de puțuri, plane 
înclinate, suitori, ramifica
ții în toate direcțiile și, 
desigur, fronturi de cărbu
ne. Fronturile, abatajele 
sînt punctul terminus sau, 
mai bine, punctul 
al fiecărei mine, 
că de aici, din 
„izvorăște" cărbunele, de 
aici pornesc spre ziuă 
„fluviile negre", rodul bă
tăliilor subterane. Dar, 
pentru a ajunge la punc
tele „terminus" sau „iniți
ale" ale minei, oamenii 
trebuie să coboare pe pu
țuri, să străbată labirintul 
de galerii, suitoare, de 
plane înclinate. La rîndul 
său, 'pentru a ajunge la 
ziuă, și cărburiele străbate 
același itinerar — căile sub- 
terane. Căi-artere prin 

■care pulsează, zi și noap
te, viata, minei,

PE ARTERELE 
NE ALE MINEI 
cea mai extinsă 
funcționează 7 puțuri de 
extracție, 5 km de benzi 
în flux continuu ; pe re
țeaua de 25 km a căilor 
ferate din galerii rulează 
zilnic peste 6 000 de vaga, 
nete, tractate de 38 de Io.

ruire depinde funcționarea 
acestui angrenaj complex 
al utilajelor de transport, 
pulsul minei, in definitiv. 
Care este dimensiunea 
responsabilității și puterii 
de dăruire a acestor oa
meni - o ilustrează fap
tele, fapte cu o încărcă

De munca, responsabilitatea

și dăruirea lor depinde

PULSUL MINEI
tură bogată de semnifica
ții. Să le derulăm.

TOTUL E POSIBIL, CÎND 
E VORBA DE SOARTA 
PRODUCȚIE! DE CĂRBU
NE... Or, în munca acestor 
oameni, implicați direct în 
dinamica extracției, totul 
trebuie să fie posibil. A 
fost posibil deci, ca lăcă
tușii lui Eugen Fulga, Erof. 
tei Cioantă, Vasile Stepa 
și Gheorghe Fabian, coor
donați de șeful de echipă 
specialist Gheorghe Aspro.

iu, să execute în două zile 
o lucrare de anvergură 
pentru creșterea capacită
ții de extracție la puțul 
Ștefan - înlocuirea împin- 
gătorilor de vagonete cu 
cilindri pneumatici cu o 
instalație de împins elec
trică. înlocuirea înseamnă 
reducerea la jumătate a 
consumului de energie, dar 
mai înseamnă — și acesta 
e esențialul — reducerea 
la jumătate a timpului de 
încărcare-descărcare a co. 
liviilor, ceea ce va mări yj 
peste 100 vagonete pe 
schimb capacitatea de ex. 
tracție pe puț. Dat fiind 
că din trimestrul IV pro
ducția abatajelor din stra
tul 3 al sectorului II se va 
descărca pe orizontul 400 
și de aici va fi extrasă pe 
puțul Ștefan, lucrarea este 
de maximă importanță. De 
importanța ei au fost con. 
știente și echipele care au 
finalizat-o 
prin schimburi 
fără să se 
timpul lor 
în mină.

în timp record 
prelungite, 

tînguie pentru 
liber... petrecut

loan DUBEK

(Continuare tn pag. ala
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Colectivul sectorului I al 
minei Vulcan â încheiat 
primul semestru al anului 
cu un plus de 1 600 tone 
de cărbune. în trimestrul 
III, respectiv lunile iulie 
și august, același colectiv 
a înregistrat o restanță de 
peste 2 000 tone. Această 
stare de lucruri a făcut 
obiectul unei recente ana. 
lize a comitetului de 
partid pe sector unde s-au 
scos în evidență noi re
zerve de sporire a produc
ției de cărbune. Propune
rile formulate cu acest 
prilej, precum și cele din 
cadrul adunărilor gene
rale care au avut loc (or
ganizația de bază 1B) au 
întregit substanțial pla
nul de măsuri al comite
tului, măsuri care — iată 
— au și început să-și a- 
rate roadele.

Printre crjticile ce ne-au 
fost adresate în cadrul co. 
miletului de partid — a- 
firma comunistul Ioan Tu- 
reanu, șeful sectorului — 
una se referea la modul 
cum acționează comitetul 
de partid, conducerea sec
torului pentru întreținerea 
unor lucrări miniere. Este 
vorba de rearmarea și ex- 
cavarea galeriei nr. 6 de 
la orizontul 548. în pre
zent, se lucrează intens la 
amenajarea acestei galerii.

Cauzele care au condus, 
în acest trimestru, la ne- 
realizarea de plan, se da-

COMPLEXELE MECANIZATE
(Urmare din pag. I)

zate, alte două în mon
tare și șapte în demon
tare, Problemele care tre
buie rezolvate, și o vom 
face cît mai grabnic, 
pentru ridicarea produc
ției și ia celelalte abata
je mecanizate sînt: pune
rea la punct în cele mai 
mici detalii a abatajelor 
mecanizate astfel incit 
în ceea ce privește func
ționalitatea electromeca
nică să nu se ivească 
nici un necaz, respectarea 
strictă ă tehnologiilor de 
lucru (pentru că neres- 
pectarea acestora a con
dus la stagnări de pro
ducție in astfel de aba
taje, cum au fost cazu
rile de la Aninoasa și 
Uricani), asigurarea pla
sării optime a locurilor 
de muncă, dotate cu uti
laje de mare tehnicitate.

. — Tovarășe director 
tehnic, vă rugăm să vă 
opriți mai mult asupra 
acestui din urmă aspect, 
al plasării optime a aba
tajelor -mecanizate.

— Au fost cazuri, ca 
de exemplu la Livezeni, 
cind intr-uri .abataj dotat 
cu complex mecanizat au

îoresc, în principiu, neasi- în loc de 89 cît §e presta
gurării posturilor în căr- în lunile precedente. A-

ceasta este una din măsu-bune, a unei slabe aprovi
zionări cu materiale și 
piese de schimb, a unui 
stil de muncă defectuos a! 
comitetului de partid pe 
sector.

în cuvîntarea secretaru
lui general al partidului 
la marea adunare popu
lară de la Petroșani, cu 

Obiectivul muncii politice - 
sporirea producției de cărbune 

VIAȚA DE PARTID

prilejul recentei vizite de 
lucru în Valea Jiului, s-a 
subliniat faptul că obiec
tivul muncii politice al 
organelor și organizațiilor 
de partid, sindicat, U.T.C, 
este sporirea producției 
de cărbune. Acționînd în 
acest context, comuniștii 
din cadrul sectorului I au 
luat măsuri corespunzătoa
re de realizare a sarcini
lor de plan și de recupe
rare a minusului înregis
trat. Astfel, s-a trecut, mai 
întîi, la asigurarea postu
rilor în cărbune. în mo
mentul de față, în cadrul 
sectorului, se prestează în 
medie pe zi 130 de posturi

fost plasați 24-28 de oa
meni, cind de fapt o pla
sare optimă este de cel 
puțin 40 de oameni. De
sigur, la complexele 
mari numărul membrilor 
formației de lucru pu
țind ajunge la 80. Dar 
numai a asigura numă
rul de oameni necesar nu 
este suficient. Minerii 
trebuie să fie dintre cei 
mai bine calificați și po_ 

s licalificați. Trebuie să 
pregătim mineri, cadrele 
care exploatează aceste 
utilaje Ia un înalt nivel 
profesional, așa cum ne-a 
cerut-o secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Fără să neglijăm polica
lificarea minerilor, ne 
vom orienta mai mult 
spre policalificarea elec
tromecanicilor, Exem
plele care le avem pînă 
acum — cum sînt șefii 
de formații Ște
fan Alba, de la Petrila, 
și Mihai Blaga de la Lu- 
peni, mineri policalifi- 
cați electromecanici, Pa
vel Bujor, electrician po- 
licalificat miner, sau Ilie 
Amorăriței, maistru elec
tromecanic policalificat 
miner — demonstrează 

rile care au condus Ia re
alizarea și depășirea la zi, 
a sarcinilor de plan cu 80 
tone de cărbune. Răspun
zînd indicațiilor secretaru
lui general al partidului, 
considerăm că trebuie să 
punem un accent mare pe 
perfecționarea pregătirii- 

profesionale, a minerilor. 
Comitetul de 
partid, b.o.b,, conducerea 
tehnică a sectorului trebuie 
să organizeze mai temei
nic acțiunea de ridicare a 
calificării oamenilor mun
cii.

O problemă căreia or
ganizația de partid nu 
i-a găsit încă rezolvarea 
este aprovizionarea cu 
cherestea și piese de 
schimb. întărirea discipli
nei tehnologice și a mun
cii rămîne, de asemenea, 
o cerință față de care bi
rourile organizațiilor de 
bază, comuniștii trebuie să 
acționeze cu mai multă

prin rezultatele obținute 
cît de necesară este poli, 
calificarea.

— Desigur, acestea sint 
unele dintre preocupările 
prioritare ale dumnea
voastră, ale combinatului 
minier.;. In plus de a- 
cestea ?

— Pentru ca un abataj 
mecanizat să funcționeze 
normal, la parametrii 
stabiliți, este necesar și 
un flux de transport 
foarte bun, care să asi
gure evacuarea în ritm 
susținut a producției, de 
o întreținere optimă și 
de revizii și reparații o- 
perative și de bună cali
tate. Acestea sînt aspec
te pe care nu le-âm ne
glijat și nici nu le vom 
neglija Totul trebuie să 
funcționeze ireproșabil 
de la suprafață pînă în 
subteran, la locul de 
muncă, Șj noi ne stră
duim să asigurăm aceas
tă funcționare. Numai 
astfel ne putem achita 
de sarcina pe care ne-a 
trasat-o secretarul gene
ral al partidului — creș
terea maj rapidă a pro
ducției de cărbune per, - 
tru asigurarea indepen
denței energetice a țării. 

fermitate. Se menține încă 
ridicat nUmărul absențe
lor nemotâvate, iar calita
tea reviziilor și a repara
țiilor nu este tocmai cea 
dorită. Aici este necesar, 
considerăm noi, să se in
tensifice discuțiile indivi
duale cu cei care fac ne
motivate, să se generali
zeze experiența • brigăzilor 
fruntașe, să fie populari
zate la gazetele de perete 
atît aspectele pozitive cît 
și cele negative, să creas
că combativitatea împotri
va celor indisciplinați, a 
celor care nu-și fac dato
ria.

Firește, nu considerăm 
că am epuizat toate rezer
vele privind realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan de care dispun oa
menii muncii din cadrul 
sectorului I. Spre valori
ficarea acestor rezerve tre
buie să-și îndrepte mai 
mult atenția comuniștii 
din cadrul sectorului, 
răspunzînd astfel cu cinste 
chemării adresate mineri
lor de secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
extrage cantități tot mai 
sporite de cărbune. Din 
discuțiile purtate cu mem
bri de partid, cu cadre 
din conducerea sectorului, 
a reieșit hotărîrea fermă 
a întregului colectiv de 
a-și realiza sarcinile de 
plan în această lună și de 
a recupera 1 300 tone de 
cărbune din minusul în
registrat în trimestrul III 
a.c„ de a-și desfășura ac
tivitatea în ritmul sarci
nilor pînă la încheierea a. 
nului.

Cornel BUZESCU

In paralel cu extin
derea zestrei edilitare a 
noului centru civic cu 
noi și moderne blocuri, 
în orașul Vulcan se lu
crează în ritm susținut 
la degajarea unor can
tități mari de pămînt, 
în vederea amenajării 
bulevardului Victoriei, 
in zona blocului turn 
cu cinematograf.

PULSUL MINEI
(Urmare din pag. I)

Șase schimburi prelungi
te au lucrat, în două serii, 
și membrii echipei lui Va- 
sile Constantinescu pentru 
schimbarea culbutorului 
principal care de un timp, 
din cauza uzurii morale și 
fizice, n-a ținut față flu
xului de transport decît cu 
improvizații.’ O lucrare 
complexă, desfășurată pe 
baza unui program minu
țios, dar terminată la timp.

OAMENI CARE N-AU 
DUMINICI DECÎT IN CON. 
CEDIU... sînt vulcanizatorii- 
specialiști din echipele mai
ștrilor Tiberiu Bălan, Ion 
Beranek, Gheorghe Gabor 
și Iulian Scafeș, din subor. 
dinea maistrului principal 
Vasile Coroi. Ei intră în 
mină în fiecare duminică, 
din schimbul II, și nu ies 
decît luni dimineața, după 
trei schimburi, cind toate 
magistralele de benzi func. 
ționează ireproșabil, fiind 
gata să preia producția 
începutului de săptămînă. 
Dar pentru aceasta trebuie 
să execute în trei schim
buri chiar și 20 de vulca
nizări pe covoarele de 
cauciuc. Reușesc ? Au do
vedit-o și în zilele de 23-24 
august, o dovedesc dumi
nică de duminică, pentru 
că știu ce înseamnă ca 
benzile să funcționeze, să 
care șuvoaiele de cărbune 
spre silozuri, spre puțuri... 
Așa cum știu ce înseamnă 
să funcționeze puțurile și 
minerii-puțări ai brigăzilor 
lui Bogyo Zoltan și Alexan
dru Gyenge, prezenți în 
toate zilele de repaus la 
lucrările de revizii, repara, 
ții și schimbări de ghidaje 
la puțurile minei... Așa 
cum știu ce înseamnă 
funcționarea ireproșabilă a 
funicularului pentru evacu. 
area sterilului și funicula. 
riștii din echipele conduse 
de loan Niciu și loan Gor

gan, prezenți și ei la dato. 
rie ori de cîte ori mina o 
cere, ...Așa cum știu că 
rețeaua liniilor ferate tre
buie să fie mereu în stare 
optimă pentru rularea tre. 
nurilor subterane echipele 
conduse de Dionisie An- 
draș, Zian Goian și Vosile 
Pralea.

SÎNT OAMENI IN PER
MANENȚĂ LA DATORIE, 
zi de zi, și răspunzînd, tot
odată, la comenzile, speci. 
ale care îi cheamă la pos
turi, în zilele de repaos, 
cind abatajele stau -și se 
pot executa lucrările de în. 
treținere.

- în fiecare duminică 
răspund ia comenzi cite 
200 de oameni, ne spune 
șeful sectorului, Mircea 
Suba. Răspund, pentru că 
sînt conștienți că de munca 
lor, de intervențiile lor, 
mina, producția, cărbunele 
țării au strictă nevoie. 
Dragostea de țară, patrio
tismul lor se manifestă, prin 
fapte, altfel ar fi vorbă 
goală. Nu se pune probie. 
mo că nu s-ar executa lu
crările programate. Așa 
ceva nu exista I Dar,-cicțș^i 
lipsește unul, altul ticbr. e 
să-i facă lucrarea, chiar 
dacă acel „altul", deși ne. 
programat,, va fi chemat 
de acasă...

Oameni ai datoriei, cu 
simțul datoriei sint și tre
buie să fie toți muncito
rii sectorului de transport. 
E adevărat, sînt și excep
ții : Vasile Santa, , Gheor-' 
ghe. Lup, Luca Dănuț, Fr. 
Schmidt, Eugen Pop... abo. 
nați la absențe de la co
menzi. Nu sînt mulți, dar 
există încă I Numărul lor 
scade mereu pentru că cei 
din jur, colectivul nu-i 
iartă, nu-i tolerează. In
tr-un colectiv responsabil, 
conștient de rosturile lui, 
nu pot fi tolerați oameni 
fără simțul datoriei. Așa e 
și firesc I

Duminică, 12 .septembrie
8,00 Școala în viitorul an 

de invățămînt.
8,40 Omul si sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.

9.30 Bucuriile muzicii.
10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical. . 

Telex,
15.40 Teatru in serial : 

Mușatinii. 
Episodul II.

16,45. Repere nigeriene.
17,00 Telesport.
18.40 Micul, ecran pentru 

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

mea. Porți spre Du
năre (VII).
Delta.

19,55 Cîntăfea Români
ei Județul Bacău.

20.45 Film artistic.
O cursă în munții 
stîncoși.
Producție a studio
urilor americane.

22,20 Telejurnal.
22.30 Studioul muzicii u. 

soare.

Luni, 13 septembrie
15,00 Emisiune în limba 

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Orizont tehnico- 

ștlințific.
20,45 Caidran mondial. Ro

mânia și probleme, 
le lumii contempo
rane.

21,05 Roman foileton :
Pastorala ’43.
Ultimul episod.

21.50 Telejurnal.
22,00 Din albumul celor 

mai frumoase me
lodii populare.

Marți, 14 septembrie
11,00 Telex. ,/i
11,05 Roman foileton : h 

Pastorala '43. 
Ultimul episod.

11.50 Armonii camerale.
12,15 Cadran mondial. Ro

mânia și problemele 
lumii, contemporane.

12,35 Eroi îndrăgiți din 
literatura pentru co
pil. -

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Profiluri școlare.
16,30 Clubul tineretului. 

Prefață la noul an 
școlar.

17,1.5 Anunțuri și muzică.
17.25 Cartea social-politlcă. 

Grîridirea politică a. 
fricană.

20,00
20,25

20,45

18,00

eco-

20,00
20,25

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

mului.
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică.
Dialogul faptelor. In 
întîmpinarea alege
rilor de deputați în 
Consiliile populare. 
Reportaj.

21,00 Teatru TV.
Profesoara

20,40

21,00

închiderea 
mului. 
Telej urnal. 
Actualitatea 
mică.
Bun găsit, 
Reportaj de 
Grosu.
Tele ci nemate ca 
Ciclul: 
zori :
Castanele
Producție

progra-

econo-

școală. 
Eugenia

sint bune, 
a studio.

PROGRAMUL Țt/
■■■■■■•■■■■■■■■«■■■■•■•«■■■••■■•■«■■•■■••••••••■■■•■■••I

de Natasa Tanska.
22,05 Pagini muzicale de 

mare popularitate 
«lin muzica româ
nească.

22,20 Telejurnal.
Miercuri, 15 septembrie

16,00 Telex.
16,05 Tinerii și creativi

tatea.
Reportaj.

16,25 Viața culturală.
16.50 Tragerea pronoex-

preș.
17,00 Universul femeilor.
17.50 1001 de seri.

urilor italiene.
22,20 Telejurnal.

Joi, 16 septembrie
11,00 Telex.
11,05 Film serial.

Lumini și umbre.
Episodul 20. .
Relația: Liceu . —
școală generală. 
Reportaj de Antda- 
heta Barcă.
Concert popular, 
închiderea progra
mului.

16,00 Telex 
16,05 Călătorie

pas. ■

12,05

12.25
13,00

16.30 Stadion.
17,00 Studioul tineretului 

progra.18,00 închiderea 
mului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
Anii tinereții 
tre. F 
muzică 
revoluționară. 
Memoria 
telor. Noi 
heologice 
chimea și 
tatea poporului 
mân în spațiul 
pato-dunărean.

21,20 Serial științific t 
„Corpul uman1. 
Episodul 2.

21,50 Invitați. în studiou
rile noastre: Va
lentin și Ștefan 
Gheorghiu.

22,15 Telejurnal.
Vineri, 17 septembrie

20,00
20,25

20,45

21,00

15,00
■. 15,05

econo-

noa.s-
Program de 

i patriotică și

documen-,
dovezi ar.- 

despre ve- 
contiriui- 

ro- 
car-

Telex. ’
A început școala.
Obiective ale nou
lui an școlar.
La volan.

In limba
15,30 .. ____
15,45 Emisiune 

germană.
17,40 Tragerea loto.
17,50 1901 de seri.

prin Cliia- 18,00 Închiderea progra. 
mulul.' ■■ . •

20.00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.’
20.30 Melodii românești.
20,45 Dezbateri culturale, 

îndatoririle criticii 
literare (II).

21.10 Film artistic : 
Judecătorul din ... 
Bodrun.
.Producție a studio
urilor din Turcia.

22.20 Telejurnal.
r*Sîmbătă, 18 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Din re a c arte . a

patriei. Cetăți vechi 
și noi pe Oltul mij
lociu.

11.25 Film artistic :
O cursă în munții 
stîncoși.

13,00 La sfiișit fie săptă- 
niină

.18,35 Săptămînă. n >iit;eă.
18,50 1001 <le seri.
19,00 Telejurnal. Sport.
19.25 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
19,35 Teleenciclopedia.
20.20 Film serial : <

Lumini și umbre. 
Episod ul 22.

21.20 Intîlnirea de sîm- 
bătă seara. Specta
col de Varietăți.

22.20 Tele jurnal.
22.30 Nocturna TV
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Noua organizare a tran. 
Xsportului în comun din 

’ Valea Jiului a adus cîteva 
îmbunătățiri importante, 
primite cu satisfacție de 
publicul călător. Sînt de 
remarcat în acest sens pre
lungirea traseului Lonea 
— Petroșani pînă în car
tierul Aeroport, înființa
rea liniei Piața Victoriei 
Petroșani — Livezeni 
PECO, respectiv. Piața 
Victoriei — I.C.M.M. pod 
Aninoasa (pentru orele de 
vîr.f). scurtarea timpului 
de parcurgere a traseului 
de către autobuzele de pe 
linia nr. .6 Petroșani Piața 
Victorie; — Uricani (prin 

de
a- 

de 
• k -

nli din cartierul Sohodol, 
trebuie să facă transborda- 
re lă mina Paroșeni. Cei 
ce vin cu autobuzele de 
pe linia 9 dinspre Soho
dol în cel de pe linia 8 
și, invers, cei din Vulcan 
care vor ,să meargă la So
hodol, Lupeni din autobu
zul de pe linia 8 în cele 
de pe linia 9. Această 
fragmentare produce une-. 
orj lungi așteptări, întru- 
cît programele de circula
ție a autobuzelor de pe 
cele două linii sînt sepa
rate. tn acest context ni 
se pare rațională propune-

circulă cu toane — scrie 
el. O zi autobuzele circulă 
bine, de ți -e mai mare 
dragul, în altele dispar". 
O precizare (făcută de alt
fel și in noul program de 
circulație) se impune. Au
tobuzele de pe această li
nie transportă la și de la 
locurile de muncă ‘înca- 
drații in unitățile de pe 
platforma industrială Live
zeni — Ișcroni. Ele sînt 
prezente pe trasee numai 
la anumite ore, respectiv 
4.30—8 ; 12,30—16,30 ; 21— 
23. în timpul din afara a- 
cesțor ore, .considerate de

Con- 
iini- 

în

Din scrisorile sosite la redacție
Vă rugăm să ne ajutați

reducerea numărului 
stații) Toate beneficiile 
duse au fost sesizate 
călători și apreciate 
justa lor valoare. Unele 
observații și sugestii adre
sate redacției în ultima 
vreme de oameni ai mun
cii au drept scop comple- 

\ tarea măsurilor privind 
îmbunătățirea î.n continua
re a transportului în co
mun, astfel incit el să-și 
ridicmg.pșdulK de: ftincțion a. 
litate Xș| de eficiență eco
nomică. Sub forma unei 
sugestii bine argumentate, 
ing. Gligor Sorinca din Pa
roșeni vine în fața facto
rilor de decizie compe
tent! cu următoarea pro
punere : „Autobuzele de pe 
li.ni.a nr. 9 Bărbăteni — 
Lupeni — mina Paroșeni 
să-și prelungească traseul 
pînă în cartierul Coroești 
dan Vulcan, cu. sau fără 
abatere de la traseul prin
cipal spre mina Paroșeni". 
Motivațiile pe care Gligor 
Sorinca ie aduce- în șpri- 

■, jinul propunerii sale 
* următoarele:

rea liniilor de 
în comun nr. 8 
mina Paroșeni 
justificată, ea

sînt 
f ragmen la- 

transport 
și nr. 9 la 

nu este 
producînd 

chiar unele probleme pen
tru călători. Astfel, ca să 
ajungă in centrul civic ăl 
orașului Vulcan, la primă
rie, spre exemplu, eetățe-

Pornind de la unele observații și sugestii
ale cititorilor

In numele locatarilo’r de 
pe scara I a blocului nr. 
15 din strada Bărbăteni — 
Lupeni, scriu redacției 
pentru a ne ajuta într-o 
problemă. De a-proape două 
luni de zile avem colban a 
de apă de la bucătării în
fundată între parter și e- 
tajul I. Din această cauză 
a fost inundat etajul I și 
parterul. Am solicitat spri
jin asociației de locatari 
din cartier, care m-a che
mat de două ori de la ser
viciu, spunînd că 
stătătorii de la 
pentru rezolvarea 
mei, dar în zadar.

con- 
Pe-

virf, se află pe alte tra
see, ori sînt retrase î,n ga
raj pentru că nu au pe 
cine transporta. Conduce
rea autobazei a susținut 
că .aceste autobuze își res
pectă programul de circu
lație. Desigur, in , afara 
orelor menționate, ele nu 
mai sînt pe' trasee și e co
rect să fie așa. '

Am discutat cu ponâuce. 
" rea autobazei și problema 
ridicată cu multă întîrzie- 
re de navetiștii 1. Cioba- 
nu, Vasile Toma, Ion Vla
dislav, Dumitru Simeria și 
Glieorghe Munteanu. Dum
nealor cer acum (de , ce 
n-or fi făcut-o cînd s-a pu. 
blîcăt noul program) ea 
primul autobuz de pe linia 
6 să plece din ’ Petroșani 
șpre Uricani.,, la ora 3,40. 
Așa pleacă — ne-a asigu
rat conducerea autobazei, 
deși în programiil publicat 
s-a prevăzut ora 4. Seva 
respecta iu continuare a- 

IPrfiro nil i n /1 ? t î a

Transportul în comun 
poate fi și mai bun

rea ca autobuzele de pe 
cele două linii să-și prelun
gească traseul pînă Ia Co
roești, respectiv, pînă Ia 
Bărbăteni, cu sau fără in
trare pînă la mina Paro- 
seni, asigu.rindu-se. astfel o 
legătură mai bună, direc
tă, între cartierele orașu
lui Vulcan cit și între ora
șele Lupeni sți Vulcan.

Am analizat această pro
punere împreună eu 
ducerea A; U. T. L.
tr-oșani, aceasta ai'ătî-ndu-se 
dispusă să reconsidere tra
seele liniilor 8 și 9 în 
sensul prelungirii lor pînă 
în Coroești, respectiv: pînă . 
in Bărbăteni, Trebuie tre
cut deci, la aplicarea ei.

O scrisoare lungă, re
dactată în termeni cam 
tari la adresa conducerii 
A.U.T.L,, a adresat redac
ției navetistul Constantin 
Goea ' din Petroșani. „Pe 
linia (de transport în co
mun — n.n.) Piața Victo
riei— Livezeni PECO se ceasta plecare cu condiția

spune 
de. la

pro- 
acesț 
toate

ca ea să fie eficientă, a- 
dică sâ existe un număr 
suficient de călători, 
ducerea autobazei va 
ția o nouă edificare
toate aceste aspecte. în 
cazul că nu va fi asigurat 
un număr mediu suficient 
de călători, cursa de la 
ora 3,40 va fi anulată și 
se va respecta ora de ple
care a primului autobuz 
anunțată, adi-că 4.

Pe parcursul precizărilor 
inserate pînă aloi ,am răs
puns și tovarășului Rudolf 
lanovetz din Lupeni care 
susține rațiunea și necesi
tatea prelungirii traseului 
autobuzelor de pe linia 
9 Bărbăteni —, mina Pa
roșeni (în prezent) pînă 
în Coroești — Vulcan. La 
„grupul de mineri de la 
I. M. Paroșeni" care cer 
ca autobuzele de pe linia 
8 să respecte plecarea de 
la creșă, le putem 
că perioada trecută 
Introducerea noului 
gram a arătat că 
punct nu întrunește
condițiile pentru întoarce
rea si parcarea autobuze
lor, fiind foarte aproape 
de două unități frecventate 
de copii, respectiv o creșă 
— grădiniță și o școală 
generală. Avînd în vedere 
această situație, se vor face 
edificările necesare și îm
preună cu organele locale, 
conducerea autobazei va 
stabili un alt cap de linie, 
de preferință pe bulevar
dul Victoriei.

Atît mulțumirile cit și 
opiniile și propunerile a- 
dresate de cetățeni redac
ției dovedesc interesul viu 
de care transportul în co
mun se bucură din partea 
beneficiarilor. în această 
perspectivă, conducerii au
tobazei îi revine datoria 
de a reține și studiaMoate 
aceste opinii și propuneri, 
de a. veni . operativ în. în-- 
timplnarea lor eu măsu
rile necesare.

Toma TAȚARCA

vin in-
E.G.C.L. 
proble- 

într-una
din zile, un locatar a în
cercat să desfunde coloa
na, dar 
rece a 
beton și 
tîmpliat,

nu a reușit deoa- 
introdus un fier- . 
nu știu ce s-a în_ 
ori s-a spart cotul

Gospodărească
Așa cum le stă bine unor 

gospodari cu multă expe
riență de viață, vînătorii 
din „grupa pensionarilor" 
aparținătoare filialei Pe
troșani și-au propus și au 
finalizat în cursul săptă- 
mînii trecute sarcina avînd 
drept scop asigurarea 
hranei suplimentare nece
sare vînatului. Augustin 
Olarii/ responsabilul gru
pei, loan Ciur, gospodarul 
ei. și vînătorul Ștefan 
Boța, s-au deplasat în 
fondul de vînătoare denu
mit „Prodan" unde au tă
iat, uscat și așezat în hră
nitori cîteva sute de kilo
grame de tufe înfrunzite. 
După cum ne scrie gospo
darul ei, grupa numără 20

la parter, ori țeava, care 
este din material plastic, . 
că prin peretele din bu
cătăria mea a apărut apa. 
Din nou am anunțat aso
ciația de locatari, dar fără 
nici un rezultat. Vă rugăm 
să ne ajutați ,să putem a- 
vea și noi apă în bucătă
rii în bune condițiuni. Cit 
privește coloana’ din baie, 
vă rog să mă credeți că 
aceasta face adevărate ra
vagii mai ales la aparta
mentele 1, 2, 5 și 6, care 
le-am văzut personal. Toa
te aceste probleme aparțin 
E. G, C. L. Lupeni, 
dacă pe plan 
va rea lor se 
sin tem nevoiți 
săm redacției 
șani.

Nicolae

dar 
local rezol- 

tot amină, 
să ne adre- 
din Petro-

STAICU, 
Lupeni

?' vînătorească
membri, care nu se pot

de
de 
plinge că nu dispun 
timp. Cu toate acestea, nu 
toți au luat parte 
unea de asigurare 
nei ' suplimentare 
vînat. de unde se 
înțelege că mai

la acți- 
a hra- 
pentru 
poate 

persistă, 
din păcate, la unii vînă- 
tori modul îngust de a în
țelege gospodărirea fondu
lui de vînătoare. Unii se 
gî.ndesc numai... la Împuș
carea vînatului. Optica a- 
ceasta trebuie schimbată 
în direcția unor preocupări 
mai susținute pentru crea_ 
rea de condiții prielnice 
înmulțirii vînatului, iar 
hrana suplimentară este 
una din aceste condiții 
principale. (T. V.).

fotografia..'

a
republicat,

agre- >
în- i 

însă, !

Răsputidem
• MARIA BAI.ACI, Pe. 

troșani ; Discutați situați
ile relatate cu conducerea 
administrației piețelor, 
pînă nu se agravează mai 
mult. In orice caz, înainte

cititorilor
de a fi nevoie să intervină, 
eventual militia.
• ANONIM,

Nu putem da curs 
afirmate pen.tru că nu le 
semnați și nici " nu 
rătați adresa.

Fetrila :
celor

vă a-

Fetița..din „
de 'mai jos ..'se numește] 
Paula. Steșeu. Are 8 ani. 
Este fiica muncitoarei 
de la Întreprinderea de 
confecții din .Vulcan, 
Marig Steseu. A plecat 
de la locuință — apar
tamentul nr. 11 din 
scara I a blocului hr.
6 de pe strada M. Emi- | 
nescu — Vulcan, împre- . 
ună cu surioara de 5 | 
ani, la baza de 
meat. Aceasta, s-a 
tors acasă, Paula 
nu.
_, Are a proxim at i v 
m înălțime, părul 
taiiiu. tuns scurt, 
albaștri Este îmbrăcată 
ca pentru joacă. Mama 
o caută îngrijorată.

Dacă știți ceva des
pre locul unde se află, 
anunțați pe niafna ei, 
ori ce)

.1,30 
cas- 
ochi I

■actelor
prevenirea 
incendiilor, 

decretelor 
și 

precum si a 
2285/1969 pre-

UNITATE FRUNTAȘĂ
Situat în cartierul Aeroport, zona cea mai popu

lată a Petro.șaniului, restaurantul „Parîngtil" (șefi de 
unitate Ana Szabo și Dumitru Drăgan) se numără 
printre unitățile fruntașe ale l.C.S.A. 
și A.P. P e t r o ș a n i. De la începutul 
anului și pînă în prezent unitatea și-a depă
șit planul de vînzări cu 3461)0(1 Iei. Din totalul des
facerii, mai bine de 411 ta sută reprezintă produsele 
proprii, de bucătărie și patiserie. Sub competenta 
coordonare ă bucătărese; șefe. Elena Tătar, se or
ganizează sâptămînal expoziții cu preparate de sezon 
Pregătite pe bază de legume, zarzavaturi, ouă, carne 
de pasăre și pește, mult apreciate și solicitate de 
gospodine. In imagine, aspect de la terasa restau
rantului.

Text și foto : Ștefan NEMECSEK
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Cunoașterea 
reglementează 
și stingerea 
respectiv 
232/1974, 
400/1981, 
H.C.M. nr. 
supune desigur și respec
tarea lor. Mai sînt însă 
unele persoane care ajun- 

în situații grave in- 
cu 
ui- 

etc. 
Pe.

precum zugrâvi- 
ipartamentului înne- 

de fum. în tr acii „nu 
tiut" și „am crezut 
l-au dus la un pas 

de moarîe, acum poate po
vesti, și altora pățania iui 
ca să nu pățească și ei că el.

Un alt caz s-a întîmplat

< ul Je muncă, cit și a 
F.C.F. din obiectiv, incen
diul a .fost localizat și 
stins. Acest incendiu tre
buie să îndemne comisia 
tehnică P.S.I. și .F.C.F. 
din obiectiv să desfășoare 
o activitate maj : susțin ut,-i 
de popularizare a legisla-

unor construcții anexe,. pu_ 
iiindu-je in pericol. lle- 
clămația a fost soluționată 
ele u.n reprezentant al 
companiei de pompieri Pe
troșani. care a constatat 
că cetățeanul Petru ..Co Io
nian avea dreptate. încu
rajarea iocatărilor, btoeu-

se. în situații grave 
cearcă să se disculpe 
„nu am știut", „am 
taV‘, „am crezut că...“

Gavril M-oroșan di® 
troșani, strada Venus, nr. 

în seara „zilei de 29 iu- 
1982, după ce a tras 
chef zdravăn, s-a așe- 
în pat cu țigara a- 

prinsă în mină, așa cum a 
mai făcut-o și cînd era 
treaz. De data aceasta, 
somnul l-a copleșit pe 
nesimțite, iar țigara, că
zută pe lenjerie, a produs 
atu incendiu. Viața omu
lui, aflat cu mintea în 
negura alcoolului, a fost 
îft mare pericol... Datorită 
intervenției vecinilor, im
prudența l-a costat numai 
ușa, patul, o masă, alte c- 
biec-te căzute «oradă Răeă-

O datorie civică, permanent actuală

PREVENIREA INCENDIILOR
ssssssssaE

recent la 
bilă din
Ion, deși 
instalația 
buia scoasă de sub tensi
une atunci cînd i se -în
locuiește un motor 
trie, nu a acționat in

. secință crezînd că... ___
crezul acesta sa făcut... fla- 
mă și a declanșat un în
ceput de incendiu care a 
pus în pericol întreaga 
fabrică. Datorită interven
ției perse nai ulm de la lo-

Fabrica de mo- 
Petrila. Ciolea 
a cunoscut că 
de șlefuit tre-

ției care reglementează 
activitatea de prevenire și 

în
400 care 
ta cazuri.

J
era vorba de Ură perso
nală asupra lui Coloman 
Petru, deoarece cuptorul 
se putea construi și în 
alt loc, nu. neapărat lin
gă casa omului. Cînd i 
s-au s-au reamintit inter
dicțiile cuprinse în acte, 
Vladislav Pop, responsa
bilul de scară din blocul 
cu pricina, a afirmat că 
le cunoaște. Atunci* îl în
trebăm de ce s-a mai obo
sit cu cereri, cu audiențe, 
punîhd în cele din ■, urmă 

tpieri în 
e deplasa 
pentru a 

încălcarea

elec-
con-
Dar

stingere a incendiilor, 
specia] Decretul 
se referă concret 
ca cel relatat.

Petru Colom an 
trila. str.
8, a sesizat organele 
pompieri din . Petroșani că 
locatarii blocului G din 
cartierul 7 Noiembrie, ve
cin cu casa lui. vor m 
construiască un -Bptor ia 
apropierea casei hiî și a

din Pe-
Rtndunieii, . nr.- 

de

. iui G din cartierul 7 No
iembrie ar fi însemnat o 
gi'avă încălcare a norme
lor de prevenire a incen
diilor, eiabmate de Consi
liul populai jude lean Hu
nedoara. in baza actelor 
normative amintite. A- 

. ceste reglementări nu per
mit construirea de cuptoa
re în apropierea construc
țiilor din material infla- 
•Eabll, ea ia cazul relatat 
Reșmezentartul companies 
noastre a constatat că aici

situația de a" 
la fața locului 
preînțlmpina 
normelor P.S.I.

în concluzie, 
rea -actelor normative țî 
aplicarea lor este o înda
torire cetățenească și tre
buie riguros respectată. 
Acordați o atenție deose
bită locului unde fumați. 
Studiați, respectați .și a- 
plicați în practică Decre
tul nr. 4«/-i«84.

cunoaște
ți

Plut, adj, Ioan JII EA, 
compania de pompieri 

Petroșani
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Prezente
peste

CIUDAD DE MEXICO 
9 (Agerpres). — Sub aus
piciile Institutului de 
studii diplomatice „Mati
as Romero" de pe lin
gă Ministerul Relațiilor 
Externe din Mexic, a apă. 
rut lucrarea „Ciclu de 
conferințe despre Ro
mânia".

In volum- sînt aborda-

românești 
hotare

te aspecte ale politicii 
României socialiste cu 
accent asupra principi
ilor fundamentale 
politicii externe 
nești și politicii 
noastre în problema de
zarmării. De asemenea, 
lucrarea se referă la 
centenarul nașterii ma
relui diplomat român, 
Ntcolae Titulescu.

ale 
româ- 

țării

Atitudine fermă în favoarea păcii, 
împotriva primejdiei unei 

conflagrații nucleare
(A-
in-

WASHINGTON 9 
ger preș). — Intr-un 
terviu acordat revistei 
„Bulletin of Atomic So- 
cientists". cunoscutul spe
cialist american în an
chetele sociale, Louis 
Harris, a apreciat că ac
tualul val de manifestări 
împotriva cursei înarmă
rilor și pentru dezarma
re din Statele Unite, re
prezintă „Un -fenomen fă
ră precedent1 în istoria 
americană. El a 
între altele, că 
nea atitudine 
favoarea păcii este unică 
în istoria de aproape 30 de 
ani a institutului Harris.

Ilustrînd cu cifre a- 
ceste afirmații, Louis Har
ris a precizat, intre 
tele, că 86 -la sută 
persoanele chestionate de 
institut consideră 
necesar’ un acord 
S.U.A. și U.R.S.S. privind 
reducerea arsenalelor nu_ 
cleare. Marea majoritate 
a locuitorilor americani se 
arată îngrijorați de pers, 
pectiva izbucnirii unei 
conflagrații nucleare. Sem
nificativ apare și faptul că 
56 la sută dintre alegă
torii americani au de
clarat că în viitoarele a- 
legerj parțiale pentru

e
fermă

istoria 
arătat, 
aseme- 

în

al
din

absol ut
intre

Formarea unui guvern 
de coaliție 

\ în Danemarca
i COPENHAGA 9 (Ager
pres). — Premierul de
semnat al Danemarcei, 
Poul Schlueter, liderul 
Partidului Conservator, a 
anunțat că a reușit să 
formeze un guvern de co
aliție, compus din re
prezentanții a patru par
tide, informează agenția 
France Presse.

■ Noul cabinet, format din 
21 de miniștri, va fi pre
zentat vineri reginei Mar
gareta a II-a, 
astfel capăt crizei 
namentale declanșate 
6 săptămînă în urmă, 
pă demisia primului 
nistru social-democrat, 
ker Joergenscn.

Coaliția ministerială 
minoritară
(parlament).

punîndu-se 
guver- 

cu 
du
rai- 
An.

este
în Folketing

Aniversarea victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria

SOFIA 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 38-a 
aniversări a victoriei 
voluției socialiste în 
garia, la 9 septembrie,

re-
Bul- 

a 
avut loc, la Sofia, demons
trația oamenilor muncii 
din capitala bulgară. In 
tribuna oficială se aflau

Todor Jivkov, secretar ge. 
neral al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și 
de stat bulgari.

Demonstrații ale oame
nilor muncii s-au desfă
șurat cu acest prilej și în 
alte orașe ale Bulgariei.

Un memorandum difuzat la
Consiiiuiui pentru Comerț și 

al U.N.C.T.A.D.

sesiunea 
Dezvoltare

Congres, din noiembrie 
a.c„ vor vota împotriva a- 
celor candidați care se 
pronunță pentru continua
rea cursei înarmărilor nu. 
cleare, chiar dacă în pri
vința celorlalte puncte ale 
platformei electorale sînt 
de acord cu candidații res
pectivi.

GENEVA 9 (Agerpres). 
— In cadrul celei de-a 25-a 
sesiuni a Consiliului pen
tru Comerț si Dezvoltare 
al U.N.C.T.A.D. — ale că
rei lucrări continuă la Ge
neva — a fost difuzat un 
memorandum prezentat de 
U.R.S.S.. intitulat „Cu pri
vire la piedicile în 
voltarea relațiilor 
mice și comerciale 
naționale actuale11 -
formează agenția TASS. In 
document se menționează 
că dezvoltarea acestor re.

dez- 
econo- 
jnter- 

- in-

lății se lovește, în 
zenit, de dificultăți 
mai mari, 
comerțului 
se pune cu acuitate 
blema restabilirii 
derii. Practica restricțiilor 
comerciale determinate de 
motive ce nu sînt de or
din economic lezează nu 
numai interesele țărilor 
împotriva cărora sînt 
dreptate acestea, ci 
răsfrînge și asupra 
voltării comerțului mon
dial în ansamblul său.

pre- 
tot 

că în sistemul 
internațional 

pro- 
încre-

Din
SOITA 9 (Agerpres). — 

Industria electronică a 
Bulgariei — ramură eco
nomică creată în anii pu
terii populare — realizea
ză în prezent o serie de 
instalații importante, în
tre care centre complete 
de calcul electronic, proce
soare, memorii de diferi
te tipuri și minicalculatoa- 
re, indispensabile introdu
cerii în producție a ulti
melor realizări ale științei 
și tehnicii, progresului 
continuu al economiei 
ționale. In domeniul 
temelor electronice 
calcul, după modelul 
1020“, realizare care 
marcat debutul în ; 
domeniu, au fost 
;te și introduse în produc, 
ție modele cu parametri 
superiori — ..ES 1022“, „ES 
1035“ și „ES 2635“. Dat 
fiind faptul 
le de calcul 
țile lor sînt 
de calitatea 
lor centrale, 
lectronică bulgară a

na- 
sis- 
de 

„ES 
a 

acest 
cons tru.

— ..ES 1022“, 
„ES 2635".

că sisteme- 
și posibilită- 

condiționate 
procesoare- 
industria e- 

rea-

țările socialiste
lizat noi tipuri de proce
soare — „TSP 2020“ și 
„R-35“.

Specialiștii de la fabrica 
„Elektronika“ din Sofia, u- 
nitate specializată în pro
ducția de calculatoare mici 
jjentru’runitățile economi
ei naționale, au realizat, 
la rîndul lor, o nouă ins
talație de calcul, „ISOT- 
1016“, reprezentînd o no
uă generație de minical- 
culatoare. Noul produs 
dispune de o capacitate 
sporită de înmagazinare a 
datelor, de subansamble 
miniaturale perfecționate și 
de parametri superiori de 
efectuare a calculelor.

★

PHENIAN 9 (Ager
pres). — In ani| construc
ției socialiste, învățămîn. 
tul de toate gradele a cu
noscut o puternică dez
voltare în R.P.D. Coreea
nă. După cum relatează a. 
genția ACTC. astăzi o 
treime din populația ță
rii urmează o formă de 
învățămînt. Incepînd din

Rezultatele alegerilor 
legislative din Olanda

HAGA 9 (Agerpres), — 
La Haga au fost date pu
blicității rezultatele 
nitive ale alegerilor 
gislative anticipate, 
fășurate miercuri în 
landa. Potrivit acesto; 
zultate, 
principalelor 
parlament este 
rea : Partidul Muncii 
în prezent 47 mandate (a 
obținut 30,4 la sută

defi- 
ie- 

des-
O- 

r re- 
reprezentarea 

partide în 
următoa-

are

față

GUVERNUL SPANIOL 
ȘI-A EXPRIMAT, pentru 
a doua oară în ultimele zi
le, preocuparea sa pe lin
gă Ministerul de ~ 
al Belgiei privind 
sarea de deșeuri radioac
tive în largul coastelor Ga. 
lieiei, a anunțat la -Bru
xelles un purtător de cu
vin; oficial. In acest sens, 
ambasadorul spaniol la
Bruxelles a conferit cu
primul ministru de exter
ne belgian, Leo Tinde- 
mans.

Externe 
dever-

voturile exprimate)
de 44 cîte avea înainte ; 
partidul Apelul Creștin- 
Democrat — 45 mandate 
(29,3 la sută), față de 48 
anterior; Partidul Popu-. 
Iar pentru Libertate. și 
Democrație (liberal) — 36 
mandate (23,2 la sută), fa
ță de 26 anterior.

Participarea electoratu-. 
lui l.a vot a fost de 80,7 la 
sută..

CEI PESTE 1 200 DE DE. 
LEGAȚI prezenți Ja lu
crările conferinței anua-

le a Congresului Sindica
telor Britanice (TUC), ca
re se desfășoară la Brigh
ton, au adoptat în unani
mitate o moțiune în care 
condamnă creșterea fără 
precedent a șomajului în 
Marea Britanie. Docu
mentul cheamă TUC la o 
viguroasă campanie în fa
voarea unei politici eco
nomice care să prevadă 
combaterea inflației, fo
losirea deplină a forței de

muncă și un control selec
tiv al importurilor.

PREȘEDINTELE RO- 
NALD REAGAN A ANUN
ȚAT că trupele america
ne din cadrul forței mul
tinaționale — tampon din 
Liban vor începe să se re
tragă vineri. Totodată, el 
a reamintit principalele 
obiective urmărite 
mătoarea fază de 
mația S.U.A. în 
retragerea tuturor 
lor străine din 
întărirea autorității 
vernului central 
restabilirea autorităților a- 
cestuia asupra întregului 
teritoriu libanez.

în ur- 
diplo- 

Liban 
forțe- 

Liban, 
gu- 

libanez,

Broncoi

Polițistul

Iubi-
20,35

21,00

22,20

20,00
20,25

I

încadrează de urgență

— mecanici auto

in
se 

dez-

ME

FILME

anul 1975, a fost generali
zat învățămîntul mediu 
obligatoriu și cel de edu
cație tehnică obligatorie. 

In R.P.D. Coreeană func
ționează în prezent 170 
de universități și colegii, 
peste 10 000 școli de dife
rite grade, ale căror 
cursuri sînt frecventate de 
5 milioane de copii și ți
neri.

Baza materială a învă- 
țămintului din R.P.D. Co
reeană se îmbunătățește 
continuu. In acest an au 
fost date în folosință 1 322 
clase de școli primare, me
dii și superioare, precum 

. și un însemnat număr de 
laboratoare dotate cu toa
te ce]e necesare bunei des
fășurări a procesului 
ducațional.

★
HAVANA 9 (Agerpres).

— Principala bază de ex
tracție și prelucrare a ni
chelului din Cuba se află 
în apropierea orașului'Moa. 

. Combinatul de prelucra
re a minereului de ni- 

. chel și cobalt din această 
localitate a produs anul 
trecut peste plan o canti
tate de 1 000 tone metal 
destinat industriei inter
ne și exportului. Combi
natul, care a livrat pri- 

metal
se 

și-a 
pro-

mele cantități de 
în 1961, continuă 
extindă : din 1974 
mărit capacitatea 
ducție cu 30 la sută.

să 
el 
de

e-

Lansări
de noi sateliți

•

MOSCOVA 9 (Agerpres) 
- In Uniunea Sovietică a 

artlfi- 
„Cos-

fost lansat satelitul 
clal al Pămînțului 
mos-1406", anunță agen
ția TASS. La bordul său 
se află aparatură științifică 

continuării ter
na tura- 

interes ul 
ale eco. 
sovietice 
interna-

destinată 
cetății resurselor 
Ie ale Terrei, in 
diferitelor ramuri 
nomiei naționale 
și al colaborării, 
ționale,.

★
BEIJING 9 (Agerpres). 

— In Republica Populară 
Chineză a fost lansat joi 
cu, succes în spațiu un nou 
satelit științific experi
mental, relatează agenția 
China Nouă. întreaga a- 
pațatură de la bordul sa
telitului funcționează nor
mal.

nou an școlar. 
Raid-anchetă.

15,30 La volan — 
siune pentru con
ducătorii auto.
Emisiune în limba 
germană. : 
Tragerea loto. 
1001 de, seri, 
închiderea 
gramului.' 
Telejurnal.
Pentru curtea 
grădina dv. 
Călătorie prin 
mea. Oameni 
Valea Doftanei 
Film artistic 
„El Greco".
Telejurnal.

• 7 No- 
pentru 17,40
........ 17,50

18,00

PETROȘANI
iembrie : Ginci 
infern ; Unirea : Intoar- 

p rivește o

I 
I

ce-te și mai 
dată.

PETRILA
Billy.
LONEA:

ghinionist.
ANINOASA :

rea are multe fețe, I-II,
VULCAN — Luceafă

rul : Lanțul amintirilor, 
I—II.

LUPENI — Cultural: 
Trandafirul galben.

URICANI : Ostaticii
de la Bela Vista, T-1I,

Telex.
La orizont

Autobaza uzină
local Petroșani

Informații suplimentare la biroul personal, 
telefon 43328 sau 43622.

Institutul de mine
Petroșani

încadrează prin transfer sau prin concurs

MAGAZINER pentru cantina studențească 
Concursul va avea loc în data de 20 sep

tembrie 1982,, .
De asemenea încadrează direct sau prin 

transfer : - ■?’
• 1 pompier
• 1 peisagist (grădinar)
• 1 muncitor necalificat

:■ »

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 
modificată.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la biroul plan-retribuire-personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare, telefon 42580 in
terior 151.

Mica publicitate
CAUT urgent persoană 

îngrijire copil de doi ani. 
Telefon 41230. (1054)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tutu- 
ruz Andrei, eliberată de

I.M. Aninoasa. O declar 
■ nulă.. (1056)

PIERDUI? legitimație de 
bibliotecă pe numele Ion 
Silviu, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1057)

ANUNȚURI DE FAMILIE

MARGARETA soție, și fiică Daniela înlăcrimate 
anunță încetarea fulgerătoare din viață a celui care 
a fost

CIIIVU NICOLAE

COCA soție, Lulu, fiu anunță împlinirea a 
de la dispariția incredibilă a scumpului lor

SABIN BUNESCU
Bunătatea lui o vom păstra în suflet tot 

vieții noastre.

6 luni

restul
(1059)
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