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CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C.C AL P.C.R X

Buna organizare a muncii, 
mobilizarea exemplară a 
colectivului - materializate

la extracție

Sub președinția tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, Ia Comitetul 
Central al partidului, au început, joi, lu
crările Consfătuirii de lucru pe proble
mele industriei și agriculturii.

La lucrări participă membri și mem
bri suplcanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R,, membri ai guver
nului, primi-secretari și secretari cu pro
blemele economice și agricole ai comite
telor județene și ai Comitetului munici
pal București ale P.C.R., alți 
partid și de stat, conducători 
centrale, cadre de conducere 
economice.

Organizată din inițiativa 
Nicolae Ceaușescu, consfătuirea prileju
iește un amplu schimb de experiență pri
vind modul în care acționează organiza
țiile de partid, comitetele județene de 
partid, ministerele, celelalte organe cen
trale și locale de partid și de stat pen
tru unirea eforturilor oamenilor muncii 
în vederea îndeplinirii planului de dez
voltare economică și socială a țării la toți

activiști de 
de instituții 
din unități

tovarășului

indicatorii, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

în cursul dezbaterilor sînt examinate, 
intr-un spirit de înaltă exigență și res
ponsabilitate comunistă, măsurile între
prinse și rezultatele obținute în realiza
rea producției fizice și marfă, ridicarea 
calității și nivelului tehnic al produselor, 
înfăptuirea programelor de investiții și 
îndeplinirea sarcinilor la export. Tot
odată, este analizată activitatea desfășu
rată pentru buna organizare a lucrărilor 
agricole, în scopul asigurării producției 
vegetale și animale din acest an. O a- 
tenție deosebită se acordă, în acest sens, 
felului în care sînt întreținute și exploa
tate sistemele de irigații existente, pre
cum și transpunerii în fapt a programu
lui de dezvoltare a irigațiilor în actua
lul cincinal.

în cadrul consfătuirii au luat cuvîntul 
tovarășii Paraschiv Benescu, Radu Bălan, 
Gheorghe Tănase, Aron Pavel, Laurean 
Tulai, Ilie Matei, Ion Stoian, George Vai- 
da, loan Foriș, Teodor Roman.

Lucrările consfătuirii continuă.

în producții suplimentare
| Peste 17 000 tone de cărbune extrase 

prevederi ■ Productivitatea muncii planificată 
sector a fost depășită în medie cu 114 kg pe 
■ Toate cele 7 brigăzi din sector cu planul la 
ducția fizică de cărbune depășit H 24 ml peste 
vederile planului la lucrările de pregătire. *
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Mînerii sectorului 
de la I.M. Lonea 
ceput acest an „în 
La sfîrșitul lunii 
rie brigăzile care 
in cărbune (șapte 
măr) se înscriau
pășiri la producția fizi - 
că, realizînd o produc
ție suplimentară de pes
te 3100 tone. Rezulta
tele bune obținute în 
luna de debut a acestui 
an au fost continuate 
consecvent în lunile ca
re au urmat. La sfîrșitul 
lunii aprilie, sectorul IV 
acumulase un plus de 
12 826 tone de cărbune.-
Cu cele 4 700 tone ex- (Continuare in pag. a 2-a)

trase suplimentar în 
ceastă lună, plusul 
mulat de lâ începutul a- 
nului se ridică la peste 
17 000 tone de cărbune.

Pentru a putea obține 
aceste rezultate notabi
le a fost pregătită din 
timp linia de front me
nită să asigure creșterea 
producției de cărbune. 
S-a căutat să se menți
nă în permanență în 
funcțiune trei din cele pa- 
tru abataje frontale, iar 
unul să se afle în echi-

Cu cîteva zile înaintea 
încheierii lunii mai, ma
joritatea colectivelor mi
niere din Valea Jiului își 
materializează eforturile 
depuse în vederea crește
rii producției de cărbune 
prin plusuri față de sarci
nile de extracție. Expre
sia concretă a înfăptuirii 
acestui imperativ major 
se regăsește în rezultate
le zilei de 25 mai, cînd un 
număr de cinci colective 
miniere au depășit planul 
zilnic : cariera Cîmpu lui 
Ncag cu peste 1 000 de to
ne, I.M. Petrila cu 608 
tone 
can 
suri

O

> Ai, AsXe

Gheorghe BOȚEA

I.M. Petrila cu
și minele Lonea, Vul- 
și Bărbăteni cu plu- 
între 50 și 215 tone, 
cifră semnificativă a 

depășirilor pe această lu
nă — 3040 tone a 
gistrat în urmă cu o 
lectivul de mineri, 
neri și tehnicieni al 
Petrila. Și o altă sublinie
re privind activitatea 
cestui vrednic 
prevederile la 
fizică de la începutul anu
lui au depășit la zi, 16 000 
tone de cărbune.
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Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative- și sportive

3

Ce acțiuni sînt progra
mate pentru astăzi ?

fii Pentru orele 10 și
14 la minele Livezeni, 
respectiv Djlja, sînt pre
văzute schimburi de ex
periență pe tema „Rolul 
și sarcinile colectivelor 
stațiilor de radioampli
ficare din unitățile mi
niere, în procesul de a-

firmare și popularizare a 
rezultatelor în producție 
ale oamenilor muncii".

38 La ora 20, Consiliul 
de conducere de Ia Mu
zeul mineritului din Pe
troșani își propune or
ganizarea unui colocviu 
de istorie, în cadrul că
ruia se va discuta des
pre „Unirea Țărilor Ro
mâne sub domnia lui 
Mihai Viteazul".

gj Consemnăm cu plă
cere cîteva dintre, acți
unile reușite din Luna 
manifestărilor politico- 
ideologice, cultural-edu
cative și sportive „Lau
dă omului muncii și cre
ației sale". Marți, la ci
nematograful „Cultural"

din Lupeni, s-a 
rat un interesant 
interviu pe tema 
soarele democrației 
cialiste", cu 
filmelor „M-am 
în România", „1 
nu așteaptă vîrsta", 
echipă de tineri și 
lalți...", „Familia 
„începuturi", „Din 
acasă".
peste 400 de tineri de 
la întreprinderile minie
ră, I.F.A. Vîscoza și Li
ceul industrial de chi
mie.
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Au participat

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Schimbul 
Alexandru 
brigada lui 
formație de
tașă a sectorului 
Ia I.M. Uricani.

condus 
Palo 
Iosif 
lucru

de 
din 

Roca, 
frun-
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In pagina a 3-a
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Mașina de zețaj — 
laj determinant în 
lizarea cantitativă și c 
litativă a cărbunelui în 
instalațiile de preparare 
— iată tema simpozio
nului organizat, in urmă 
cu cîteva zile, de Comi
sia inginerilor și teh
nicienilor Întreprinderii 
de preparare a cărbune
lui Valea Jiului in cadrul 
Uzinei de preparare Lu- 
peni. Au participat re
prezentanți ai prepara
torilor — muncitori cu 
inaltă calificare, maiștri, 
tehnicieni, ingineri din 
cele trei unități

Referatele prezentate 
in cadrul simpozionului 
cu multă competență

profesiona.ă de Alexan
dru Hadnagy, inginerul 
șef mecanic al întreprin
derii, sing Grigore Bălă- 
ceanu și ing Ferdinand 
Cincă s-au axat îndeo
sebi pe descrierea cons
tructivă. performanțele 
tehnologice și funcționa
rea în regim automat a 
mașinii de zețaj pentru 
cărbune de 0—10 mm.

S-a reliefat și de a- 
ceastă dată că de buna 
întreținere, reparare și 
exploatare a acestui uti-

Dorin CERBU, 
președintele C.I.T., 

I P.C.V.J.

(Continuare în pag a 2-a)
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Consfătuire pe tema 
inițiativelor muncitorești» »

DIALOG CETĂȚENESC
Fruntașă pe oraș; Ia uite la el.,.! Schimbați fir

ma ! ; De două săptămini intr-lin magazin curge apa. 
Ce-ați întreprins, concret, tovarăși de la E.G.C.L. 
Petroșani ? ; Răspundem cititorilor.

Ieri, a avut loc în 
Valea Jiului o reușită 
consfătuire de lucru cu 
caracter de schimb de 
experiență pe tema : 
„Forme și metode ale 
muncii politice desfășu
rate de organele de sin
dicat și consiliile oame
nilor muncii din unită
țile miniere pentru cu
noașterea, aplicarea și ge
neralizarea 
muncitorești, în 
realizării sarcinilor 
plan și 
asumate 
socialistă". Organizată de 
Consiliul județean Hu
nedoara al sindicatelor și 
Consiliul municipal al 
sindicatelor din Valea 
Jiului, consfătuirea s-a 
înscris în preocupările 
orientate în mod tot mai 
stăruitor spre valorifica
rea mai bună a potenția
lului de gîndirc și acțiu
ne practică al colectivelor 
miniere din județ, pen
tru creșterea producției 
de cărbune și de mine
reuri corespunzător ce
rințelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Con-

inițiativelor 
vederea 

de 
angajamentelor 
în întrecerea

ferința Națională ale 
P.C.R.

Participanții la cons
fătuire — secretari ai 
comitetelor de partid, 
președinți ai comitetelor 
de sindicat și responsa
bili ai comisiilor pentru 
organizarea și desfășu
rarea întrecerii socialis
te din toate întreprinde
rile miniere ale județului 
— au efectuat în cursul 
dimineții deplasări pen
tru documentare la mi
nele Lupeni și Petrila, 
unde au fost prezenta
te comunicări, susținute 
de imagini și înregistrări 
fonice, pe tema aplică
rii și generalizării iniți
ativelor înaintate.

Dezbaterile consfătui
rii au avut loc la clubul 
sindicatelor din Petrila, 
unde au fost prezentate 
mai multe comunicări 
cu privire la formele și 
metodele folosite 
tru aplicarea 
lor muncitorești, 
creșterea 
tor utile 
ficare a 
aliste.

pen- 
inițiative- 

pentru 
eficienței aces- 
căi de intensi- 
întrecerii soci-

Drumurile și peisajul din preajma lor sint tot
ale noastre. Cum le îngrijim ?

Peisajele masivilor 
Paring și Retezat, ecou
rile 
întreaga noastră 
vor atrage, cu 
ță, și în această 
mulți vizitatori, 
ne pregătim să-i 
mim pe oaspeți ? 
căutarea răspunsului la 
aceste întrebări, am 
parcurs, cu notesul Ia 
îndemînă, traseele spre 
porțile Văii și am no
tat aspectele întîlnite.

defileului Jiului, 
Vale 

siguran- 
vară 
Cum 
pri-

In

DESPRE
UNOR

în partea 
peții noștri

ESTETICA 
TRASEE
de sud, oas- 
vor intra în

tovarășului Francisc Ke- 
lemen și a oamenilor din 
subordinea lui — Mihai 
Voina, Gheorghe Sandu,

Pe teme gospodărești actuale

Vale pe un drum îngrijit, 
practic, intîmpinați la 
poarta municipiului de cu
vintele „Bun venit 
Valea Jiului 1". 
ceastă afirmație 
pe strădania și

în
Facem a- 

bazată 
acțiunea

Gheorghe Șerban, Lucreția 
Bogzoiu, Maria Curea, 
Profira Pușcariuc, Catița 
Munteanu —, surprinși zi
dind o surpare și văruind 
parapetul din defileul Jiu
lui. Aceiași oameni au cu-

rățat acostamentul șoselei, 
au schimbat semnele de 
circulație, dînd drumului 
un aspect îngrijit. Pînă la 
Livezeni, unde nici după 
reasfaltarea suprafeței po
dului peste Jiu, participant 
ții la traficul rutier 
au scăpat de emoții,
torită unui șanț traversanti

nu 
da-

Toina țAțARCĂ

(Continuare îd pag a 3-a)

i



2 Steagul t o ș u VINERI, 27 MAI 1983
w ■MMag.-ax.Mm,.-,

Esențial — sâ stimuleze, 
sâ convingă, sâ mobilizeze

încă de la intrarea în 
incinta I.M. Lupeni iți 
atrag atenția marile pa
nouri și grafice cuprin- 
zind obiectivele ce stau 
în fața acestui mare co
lectiv mineresc în actua
lul cincinal, în contextul 
dezvoltării susținute a e- 
conomiei naționale potri
vit hotărîrilor Congresu
lui al Xll-lea și Confe
rinței Naționale ale parti
dului. Alături de grafice
le rodind creșterea de la 
an la an a zestrei tehni
ce avansate din subteran, 
reprezentînd mijloacele 
menite să fortifice poten
țialul creator al marelui 
colectiv, în incinta minei 
îți captează totodată a- 
tenția o inscripție din trei 
cuvinte : MUNCA, CIN
STE. OMENIE. Sînt scrise 
cu litere mari, deasupra 
unor panouri care vorbesc 
despre căile de acțiune — 
muncă plină de responsa- 
bilitate, inițiativă, ordine 
și disciplină — pentru o- 
norarea înaltei răspun
deri patriotice a. mineri
lor din Lupeni : creșterea 
producției de cărbune coc- 
sificabil atît de necesar 
industriei metalurgice.

De fapt, toate formele 
propagandei vizuale din 
cadrul minei Lupeni con
verg spre aceste 3 dezi
derate : informarea, ține
rea trează a atenției colec
tivului asupra obiectivelor 
ce-i stau în față, folosirea 
la înalt randament, cu 
eficiență, a utilajelor mo
derne din dotare și moda
litățile de acțiune la fron
turile de cărbune în vede-
rea creșterii extracției.

Aceste deziderate sub-
liniate în citatele din țcu-
vîntările secretarului ge-
neral sînt înscrise pe
panourile reînnoite de

curînd în incinta minei, 
ele fiind plasate pe lingă 
galeriile principale și pu
țul Stefan, traseul stră
bătut zilnic de oamenii 
minei spre adîncuri. Prin 
întregul conținut, propa
ganda vizuală militează 
pentru o activitate pro
ductivă eficientă — creș
terea productivității mun
cii, prin folosirea judici
oasă a utilajelor, prin per
fecționarea pregătirii pro
fesionale a personalului, 
întărirea ordinii și disci-
'ZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Propaganda vizuală, 
diversă, atractivă , 

convingătoare 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?

plinei, îmbunătățirea ca
lității producției, pentru 
realizarea producției nete.

Modalitatea în care sînt 
implicate sectoarele, bri
găzile minei, oamenii ei 
în efortul de sporire a 
producției este înfățișată 
pe larg în graficele de 
producție (completate de
cadal și lunar cu realiză
rile brigăzilor și cîștigul 
realizat), de gazetele de pe
rete „Minerul11, „Faptul zi- 
zei", „Tineretul și pro
ducția" etc. Gazeta de pe
rete își consacră ediția 
extinderii -acordului glo
bal, iar rubrica „Sărbă
toriții sâptămînii" prezen
ta portretele (cu fotografii 
și date biografice) a doi 
oameni de bază ai minei 
— minerul Ioachim Budu- 
liceanu, unul dintre cei 4 
frați Buduliceanu toți mi
neri la Lupeni, cu prilejul 
împlinirii a peste un dece
niu de cîni z-a integrat în 
colectiv, și pe prim-mais- 
trul minier Lo-m Păun, ca 
ocazia ieșirii la pensie.

Abordarea problemelor ma
jore ale minei — crește
rea productivității muncii, 
folosirea intensivă a uti
lajelor, cerințele realizării 
producției nets reducerea 
consumurilor, populariza
rea realizărilor de vîrf, ea 
și combaterea actelor de 
indisciplină, măsurile dis
ciplinare împotriva nemo- 
tivaților — ne informează 
tovarășul Nicolae Gomoiu, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid — cons
tituie teme permanente ale 
gazetelor „Minerul" și 
„Faptul zilei", dc fapt, ale 
întregii propagande vizua
le.

La tematica bogată, ju
dicios orientată se adau
gă, după cum oricine poa
te constata. o realizare 
grafică de bună calitate 
— atractivă, lizibilă. Iată 
dovezile unei preocupări 
stăruitoare și judicioase, 
pentru ca propaganda vi
zuală să reprezinte cu a- 
devărat un veritabil me
saj către conștiințe. să 
răspundă jntrutotul ros
tului ei. Dar, ceea ce so
cotim noi insuficient în 
implicarea propagandei 
vizuale în soluționarea pro- 
blemelor majore ale co
lectivului este tratarea in
consecventă a unei teme 
de mare acuitate : îmbu
nătățirea calității cărbu
nelui. Datorită pierderilor 
mari de producție prin pe
nalizările aplicate pentru 
neincadrarea în indicii de 
calitate, mina nu și-a rea
lizat beneficiile planifica
te. Iată un motiv sgrios ca 
și propaganda vizuală să 
abordeze mai stăruitor și 
incisiv strădaniile pentru 
a asigura cărbunelui coc- 
sificabil extras de mineri 
calitatea cerută de indus
tria metalurgică.

Ioan DUBEK

Q

SĂRBĂTOAREA TEATRULUI MINERILOR

Al. MiGHElESCU
si tensiunea dramatică

Buna organizare a munc i
(Urmare din pag. I)

pare sau dezechipare. 
Au fost pregătite, de a- 
semenea, două abataje 
cameră în stratul V, ca
re au intrat in funcțiune 
și vor fi menținute pînă 
la sfîrșitul anului.

A v î n d linia de 
front asigurată toți mi
nerii de la abatajele 
frontale conduse de Gri- 
gore Mîndruț, Ion Bo- 
teanu, Florea Anton și 
Aurel Marian, precum și 
cei din abatajele came
ră conduși de Zaharia 
Bălăuță. Traian Manea 
și Iosif Clamba, s-au mo
bilizat exemplar, au de
pus eforturi susținute 
pentru sporirea producți
ei de cărbune.

Priceperea și experien
ța șefilor de brigadă și a 
șefilor de schimb Ghcor- 
ghe Rusu, Pavel Ignat, 
Teodor Dascălii, Ion 
Gogeanu, Petru Mîndruț. 
Martin Balint și a celor
lalți ortaci din for
mațiile de lucru au fă
cut ca productivitatea 
muncii planificată pe sec
tor să fie depășită zilnic 
în medie cu 114 kg pe 
post. Cele mai mari plu
suri la producția fizică

de cărbune au fost în
registrate de minerii din 
brigăzile conduse de Ion 
Boteanu (6500 tone), Gri- 
gore Mîndruț (4000 to
ne) și Zaharia Bălăuță 
(1000 tone). De notat că 
aceste brigăzi au obți
nut producții mari în a- 
bataje pe seama realiză
rii unei productivități a 
muncii mai mari cu 500, 
1300 și, respectiv 1500 
kg pe post.

Firește la baza succe
sului au stat și buna 
funcționare a utilajelor, 
reviziile și reparațiile și 
întreținerea lor în bună 
stare tehnică, utilaje dc 
care s-au ocupat electro- 
lăcătușii din echipele 
conduse de Teodor Do- 
brin, Constantin Ivănuș, 
Gherasim Pui, Samoilă 
Pop și Ion Csato. Atenție 
se acordă în același timp 
și asigurării la toate lo
curile de muncă a mate
rialelor necesare. Mobi
lizarea exemplară a în
tregului colectiv de la 
sectorul IV se 
regăsește în cele peste 
17 000 tone de cărbune 
extras suplimentar și în 
cei 24 ml executați in 
avans la lucrările dc pre
gătiri din acest an.
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SEARĂ DE POEZIE. 
Astă seară, la ora 19, 
sala studio a Casei de cul
tură din Petroșani va 
vea loc o seară de poezie,
organizată de cenaclul li
terar „Panait lstrati". Vor 
fi lecturate poezii selecta
te și prezentate în cadrul 
festivalului-con curs „Cîn- 
tecul adîncului", ediția a 
Xl-a.

BERE. O veste de la
Prin toa- 
alimenta- 
Petroșani, 
Aninoasa 

vinde 
acasă

pen- 
bere 

de 
cori-

I.C.&A. și A.P. 
te unitățile de 
ție publică din 
Petrila-Lonea, 
și Banița se 
tru consum
vărsată, în orice fel 
recipient prezentat de 
sumatori la barul unității 
(sticle, damigene, etc.). Fi
ind caid, merită

SEMNAL.
E.G.C.L. Vulcan 
rii blocului 6 a,
Muncii, nr. 10 îi așteaptă 
dc peste o lună să le izo
leze terasele și să le des-

ț
Anunțăm 
că locata- 
din Aleea

î

I 
!
j
* (
ț

După absolvirea 
legiului Sf. Sava, în 1945, 
Al. Anghelescu devine 
student a] Facultății de 
Drept din București. „Un 
student nu prea convins 
— mărturisește mai tîr
ziu. O oarecare înclina
re spre a apăra adevă
rul și lupta împotriva 
nedreptății și a răului 
exista în mine, dar ce
va nedeslușit mă făcea 
să nu fiu prea convins... 
Peste doi ani voi găsi un 
teren mai favorabil un
de aceasta se rezolvă ce
va mai sigur ca-n viață. 
La Fontaine spunea: 
„Țineți întotdeauna 
cei răi despărțiți ; 
ranța întregii lumi 
pinde de aceasta",
este posibil ?“ Această 
trebare îl conduce 
1947 și spre Institutul 
teatru „I.L. Caragiale". 
înainte de a-1 absolvi 
(1951) se încadrează prin 
concurs în 1948, la Tea
trul Armatei (sala Ma- 
gheru) unde debutează 
cu un rol din piesa 
tru copii 
mecat" < 
continuă 
principal 
comsomolist din 
20 de ani"

personalității" ; iar în ar
ticolul „Un turneu pro
mițător" din „Scînteia" 
(17 mai 1978), Ioan La
zar ■ nota : „Din nou a 
plăcut interpretarea difi
cilă a așa-zisului înger, 
condusă de Al. Angheles
cu de la surîsul altruist 
la cazna răstignirii per
sonajului, pe altarul pro-

In 
din

pe 
sigu- 

de-
Și 

în- 
în 
de

pen- 
fer- 

și 
altul

„Ciocanul 
de I. Luca 
i cu un

Stinga-poetul 
„Peste 

de Sverdlov. 
Tn anul al IV-lea aban
donează Facultatea de 
Drept, optind definitiv 
pentru teatru. Trece la 
Teatrul Giulești unde 
realizează mai multe ro-

luri, dintre cqre Nez- 
namov din „Vinovați fă
ră vină" de N. Ostrovski. 
Un accident de sănăta
te îi întrerupe activita
tea și, mai tîrziu, nemai- 
putindu-se întoarce la 
Teatrul Giulești, și-o 
desfășoară prin mai mul
te teatre din țară : Tîr- 
gu Mureș, Piatra Neamț, 
Bîrlad, Botoșani și, din 
1972, Petroșani.

Dar pentru a < 
o conturare a 
său actoricesc 
cesare și cîteva 
la cronici. C. 
vescu în „Teatrul' 
1/1974 remarca 
sincer 
al lui 
Iuri 
z i a 
roș 
rie 
scria :
evoluează cu remarcabi
lă interiorizare pc tra
iectoria personajului : 
mirare, uimire, frică, te
roare pînă la dedublarea

aiunge la 
profilului 
sînt ne- 

i referiri 
Paraschi-

nr. 
„jocul 

din trăiri intense 
Al. Anghelescu in 
Karandșov 
r u 1 

i“ din 
976, T.

în
Steagul

5 februa-
Spătaru 

„Al. Anghelescu

priei vinovății". 
„România literară" 
20 aprilie 1978, Valentin 
Silvestru avea„ să 
chidă : 
al unui 
liza1; de 
pe care 
aceeași 
relevabilă 
dote 
Vampilov".

în fine, se poate rezu
ma că Al. Anghelescu 
este un actor de interio
rizare și tensiune drama
tică, registrul său inter
pretativ e 
dramatică, 
vitatea pe 
ține de 
dramei.
tează cu migală și inte- 1 
ligență dalele persona- ■ 
jului pentru a-1 configu„ 
ra tăios și luminat de , 
rațiune. De aceea pare ( 
uneori insolit, straniu, 
căci variațiile și mișcă
rile interioare ale perso
najului sînt reduse la o 
rece și neobișnuită do
minantă : un ambiguu 
echilibru, desprins din- 
tr-un sfîșietor dezechi
libru.

con-
„Cel mai bun rol 

învățător e rea- 
Al. Anghelescu 

l-am revăzut, în 
ținută artistică 

și în „Anec- 
provinciale", de

dc structură 
iar expresi- 
care o degajă l 
<?nm n 1 pyita ti 1 & ’complexitățile

Actorul cerce-

Dumitru VELE A

I

,)

i
j

Cercuri pedagogice
Astăzi se desfășoară 

cercurile pedagogice ale 
cadrelor didactice din 
Valea Jiului, Organi
zate de Inspectoratul 
școlar al’ județului Hu
nedoara, cercurile pe
dagogice (care au lo<- 
în două centre, pe cla
se și discipline de în- 
vățămînt) constituie un 
necesar schimb de ex
periență intre educa
toare, învățători și 
profesori, care vor ana
liza metode și proce

dee specifice acestei 
etape de finalizare a 
anului școlar. Dezba
terile, care urmează u- 
nor lecții deschise, sînt 
orientate către modali
tăți sped fee, folosite în 
perioada recapitulări
lor finale, pentru creș
terea calității și efici
enței învățămîntului, 
sporirea elementului
formativ, orientarea
școlară și profesională a 
elevilor din clasele ter
minale. Tîmplarii Florica Dolcescu și Maria Frățilă, 

muncitoare fruntașe dc la Fabrica de mobită Petrila.

(Urmare din pag. II

laj depinde îmbunătăți
rea recuperării in căr
bune pentru edes, atît de 
necesar siderurgiei.

Actualitatea temei sim
pozionului a prilejuit fruc
tuoase și ample dezbateri. 
Din intervențiile partici- 
panților la discuții s-au 
desprins idei și soluții de 
mare însemnătate, și anu
me : Mașina de zețaj pre
zentată. deși este un uti
laj de înalt grad de tehni
citate, cel mai modern pe 
plan mondial la ora actu
ală, mai prezintă încă re
surse neexploatate, pre-

O utilă
tindu-Se chiar la o func
ționare și reglare a para
metrilor complet compu
terizați (dr. ing. FrancisC 
Appel — directorul Uzi
nei dc preparare Lupeni) ; 
Acordarea unei atenții deo
sebite respectării princi
palilor parametri de re
glare a mașinii — presi
unea aerului, debitul de 
apă, înălțimea patului de 
cărbune condiționează 
nemijlocit cantitatea și ca
litatea sorturilor de căr
bune (ing. Ghcorghc Miri- 
că, șef serviciu PPUP); A-

dezbatere
sigurarea bazei tchnico- 
materiale și executarea în 
condiții optime a reviziilor 
planificate este condiția 
de bază a menținerii pei- 
formanțelor mașinii, a 
funcționării Iul la para
metri cît mai înalți (Ște
fan Racz, muncitor speci
alist) ; Schimburile dc 
experiență între prepara
torii din Petrila, Coroești 
și Lupeni oferă prilejul 
cunoașterii și rezolvării 
rapide și eficiente a unor 
soluții tehnice. Sc impune 
deci ca ele să fie organi

zate cu regularitate (Nico- 
lare Tătar, adjunct șef sec
ție Petrila) : Asimilarea 
unei game cît mai largi dc 
repere din componența 
utilajelor din dotare pen
tru reducerea la maxim 
posibil a eforturilor valu
tare, constituie obiective 
prioritare ale activității 
de creație tehnică, a mișcă
rii de inovații (ing. Nico
lae Vâlcea, inginer sef 
I.P.C.V.J.)

Sînt idei, propuneri 
care puse în aplicare vor 
contribui la îmbunătăți
rea activității preparatori
lor, la finalizarea eforturi
lor lor.

amî- 
de la

FETE", 
de săr- 

muntele

funde coloanele de scurge
re a apei. Le plouă în ca
să... Deci, fără alte 
nări, tovarăși 
E.G.C.L. 1

„TÎRGUL E 
Cine nu a au 
bătoarea de pi
Găina ? Tradiționalul „Tîrg 
de fete" din acest an se 
anunță interesant și sc va 
bucura de o prezență nu
meroasă. Filiala Petroșani 
a O.J.T. face înscrieri încă 
dc pe acum pentru ex
cursia căre va avea loc în 
zilele de 16 și 17 iulie. 
Veți putea participa la un

amplu spectacol prezen
tat în decorul natura] al 
Apusenilor de renumite 
ansambluri folclorice. (T.T.)

PE URMELE ISTORIEI. 
Un grup de elevi de la 
Școala generală nr. 1 din 
Petroșani a întreprins 
miercuri o interesantă ex
cursie pe urmele istoriei 
la

manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

din pag. 1)

Alba Iulia,

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

Luna

i (Urmare

■ La polul opus, din 
ă respect pentru adevăr, 
; nu sîntem de acord cu a- 
! titudinca întreprinderii 
ș cinematografice județe- 
Ș ne care nu a luat măsuri 
1 pentru organizarea unei 
i acțiuni cuprinse (și pro- 
î puse chiar de întreprln- 
1 derc) în programul lunii.

în speță, este vorba des
pre ediția a 11-a a Festi

valului filmului de ani
mație. In preajma zilei 
copilului ar fi necesar, 
măcar acum în ceasul al 
12-lea, să ne amintim de 
cei mici care așteaptă 
filmele de animație. Un 
alt aspect. întîrziindu-se 
primirea bibliografiilor, 
Comitetul municipal
U.T.C., n-a reușit să or
ganizeze ieri, concursul 
„Cine știe, răspune" a- 
mînîndu-1 pentru joia vi
itoare...
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Activitatea asociațiilor de locatari

Fruntașă
Asociația de locatari 

nr. 1-1 din noul centru ci
vic al orașului Lupeni a 
cucerit, pe merit, diplo
ma și locul I pe oraș. De 
la inimosul ei președin
te, loan Opri.șa, am aflat 
că asociația cuprinde șa
se blocuri, 500 de apar
tamente și 1400 de loca
tari. Este o asociație tî- 
nără, cum tinăr este și 
cartierul, la înfrumu
sețarea căruia au pus 
umărul marea majorita
te a locuitorilor.

împreună cu Ioan O- 
prișa, ne-am oprit în fața 
panoului de onoare insta
lat de curînd în „inima" 
cartierului. De pe el am 
notat numele cîtorva 
gospodari fruntași — Ca
rol Silvașan, Aurel Moi- 
siu, Silviu Năstase, Pe
tru Mangu, Aurel Borc, 
Francisc Navradi. Ro
mulus Bugnaru, loan 
Hegheduș, Eraftei Cioan- 
tă. Emil Lung și ltiliu 
Farcaș, ultimul în vîrstă 
de 78 de ani. Oameni ca
re au contribuit activ, cu 
pasiune, la înfrumuseța

rea cartierului și nu a fost 
nici puțin de lucru și 
nici ușor, pentru că to
tul a trebuit luat de la 
început.

Interlocutorul a ținut 
să prezinte și cîteva ci
fre de sinteză, care, de 
fapt, au stat la baza a- 
cordării diplomei și locu-

Răspundem 
cititorilor I 

gg DRĂGĂLIN URĂ- !
CIUNESC. Vulcan: O- I 
biectul la care vă referiți ’ 
se află la secretariatul I 
A.U.T.L.P. de unde-1 pu- ! 
teți ridica în orice zi, în- | 
tre orele 7—15. Cît des- ■ 
pre cele petrecute, vă ru- ■ 
găm să treceți pe la re- I 
dacție pentru elucidare. •

■ DUMITRU BALTĂ, I 
Petrila ; Piesa necesară I 
reparării aspiratorului dv. ' 
lipsește momentan din I 
secțiile de profil ale co- | 
operativei- „Unirea", deci ’

și de la atelierul de me- • 
canică fină din Petrila. S-a î 
intervenit pentru procu- ’ 
rarca unor asemenea pie- | 
se de schimb și cum se ■ 
vor obține se va repara c- I 
perativ și aspiratorul dv. |

■ MIHAI CAROL, Cri- J
vidia, Vulcan : Din sesi- J 
zarea dv. am reținut în . 
primul rînd faptul că mo- I 
bilul ei este foarte tardiv, • 
divorțul fiind pronunțat 
cu ani în urmă. Dacă față 
de hotărîrea judecătoreas
că respectivă avea cineva 
ceva de spus — interesați ■ 
fiind în primul rînd fosta I 
soție, eventual și copiii —, . 
acest lucru se putea afir- I 
nia printr-un recurs cbiș- I 
nuit. Se înțelege că și I 
discuțiile purtate ulterior | 
și în prezent de diferite . 
persoane în legătură cu ca- I 
zul de referință, sînt fără J 
temei șt sens, iar de a- | 
ceea nu merită conside- j 
rație. j

K VĂRZARU NICOLAE, | 
Vulcan : întîmplarea ere- - 
dem că putea fi rezolvată | 
mai simplu, prezentînd-o | 
responsabilului unității , 
c.e.c. I

■ SPĂTARI. NECULAI, |
Petrila: Trebuie să ce- > 
reți relații de la juriscon- I 
suitul întreprinderii. i
■ GRUP DE LOCATARI, 1 

Petroșani, strada Carpați : I 
Am intervenit pentru a . 
se soluționa problema. I

pe oraș
lui fruntaș pe oraș. l’e 
zona verde a asociației 
au fost aduse sute de to
ne de pămînt vegetal, 
pămînt caro a trebuit ni
velat și transformat în 
ronduri pentru flori. „Am 
înlăturat totodată, mul
te din „mărunțișurile" 
lăsate de constructori, pe 
pămintul nivelat am se
mănat iarbă, am plantat 
200 de trandafiri ?i cir
ca 300 arbuști ornamen
tali, evident și cu spri
jinul E.G.C.L. Apoi am 
confecționat și instalat în 
jurul blocurilor 300 ml 
gărduleț metalic, circa 
8 000 fire gard viu și 
multe altele", ne-a rela
tat interlocutorul.

în programul asociați
ei figurează instalarea in 
curînd a mai multor a- 
Parate de joacă pentru 
copii și a unui „Reflec
tor". Un număr de 20 din 
cele 27 de scări adminis
trate de asociație au fost 
zugrăvite și dotate cu 
clemente de pavoazare 
care le dau o notă inti
mă, îngrijită. Ne oprim 
aici, subliniind dorința 
exprimată de președin
tele asociației și de 
mulți alți locatari de a 
se menține tot fruntași 
și în acest an, așa cum 
ii stă bine celui dinții 
cartier din noul centru 
civic al orașului.

M. AVRAM

Ia
Duminică, pe la ora 

10, vinzătoarea de la u- 
nilatea 329, cofetărie, din 
Petrila nu prea avea clief 
de lucru. După un 
schimb de vorbe cu două 
eleve, rezolvat neprinci
pial, a primit comanda 
noastră, făcută după con
sultarea listei de produ
se afișate deasupra vi
trinei. Comanda suna 
scurt: o înghețată du
blă și o cafea

— Nu avem înghețată.
— Păi, ați afișat lista...
— N-avem.
Apoi am achitat 4,50 

lei pentru o cafea cu 
frișca și ne-am așezat 
la masă, așteptind. Du
pă 20-de minute, între
băm din nou, de data 
asta pe tovarășa care 
debarasa mesele :

— Fierbe cafeaua 2

Pe unul dintre pereții 
magaziei unității comerci
ale 133 — produse elec
trice din Petroșani, curge 
apa de peste 2 (două) săp- 
tămîni.

— Am anunțat imediat 
E.G.C.L.-ui, așa cum s-a 
procedat și într-o altă si
tuație petrecută anul tre
cut, ne-a spus vînzătoa- 
rea Ivan Edita. Instala
torii au venit, s-au uitat 
la perete, apoi au plecat, 
spunînd că vor veni „mîi- 
ne“.

în acest timp — cînd 
gestionarul magazinului 
Constantin Juncu, face in
tervenții după intervenții 
pentru a 6e începe, în sfîr- 
șit, reparația, iar ■ instala
torii vin și pleacă — apa, 
pornită dintr-o defecțiu
ne aflată în apartamentul 
unui locatar de pe scara 
4 a blocului 97, strada Re
publicii, își continuă ac
țiunea distructivă.

în magazin i-am întîl- 
hit, ieri dimineață, pe ins
talatorii Dragotă Ciurca și 
Gheorghe Lăzureanu, mun-

Drumurile și peisajul din preajma lor 
sînt tot ale noastre. Cum le îngrijim ?
drma'e din pag. I)

neanupat corespunzător, 
drumul e bun, calea bă
tută. De aici însă mai 
departe gropile din asfalt 
se țin lanț, inclusiv pe 
bulevard. Cea mai difici
lă porțiune de drum din 
chiar centrul municipiu
lui rămîne însă zona eli
berării amplasamentelor. 
Din cauza dezordinii cu 
care se face această „eli
berare", aici se distrug eu 
șenilele buldozerelor tro
tuare pe care oamenii tre
buie să circule pînă se 
fac altele noi, se acoperă 
cu moloz porțiuni de 
drum destinat circulației 
mijloacelor de transport ; 
amplasamentul situat în 
continuarea parcării pe
strada V. Conta — și a- 
ceasta total neglijată —,
a fost transformat în loc
de depozitare a resturilor 
de turnătorie. Ce fel de
eliberare de amplasament 
este aceasta ? Se întreți
ne astfel un peisaj dezo
lant ; casele sint împroș
cate cu noroi și praf — 
cînd cu un gard provizo
riu care să separe viitoa
rele șantiere de căile de 
circulație și cu mai mult 
respect și spirit gospodă
resc oamenii ar putea fi 
feriți de toate acestea. 
Se trece însă peste atît 
de simplul considerent că 
pe drumurile vechi trebu
ie să circulăm pînă se 
construiesc altele noi.

De mai multă grijă din 
partea edililor și drumari-

uite la
— Ce cafea 2
— Cu frișca.
— N-avem nici simplă, 

dormite cu frișcă.
— Dar am plătit..
— Ia te uită la el ! — 

ne „execută" vînzătoa-
/ll/uiflim/irmn/imuj/ir

INSTANTANEU
■trttstrrrnmmnrtmut/rtcrt

rea, devenită subit volu
bilă. Ce, nu ți-am dat 
două pateuri cu brînză 2

— Noi am vrut cafea, 
n-am cerut și n-am pri
mit pateuri.

— Adică sînt surdă 2
Fără replică! Peste 20 

de perechi de ochi pri
veau acuzatori către vîn- 
zătoarea pusă pe harță.

De două săptămîni, intr-un magaiin 
curge apa. Ce-ați întreprins, concret, 
tovarăși de la E.G.C.L. Petroșani 1J- >

citori la E.G.C.L. Petro
șani.

— în fiecare zi, ne-a 
spus Dragotă Ciurca, ve
nim, închidem coloana de 
apă, dar locatarii o des
chid. în 13 mai am vor
bit cu locatarul de la apar
tamentul nr. 1 să nu des
chidă apa. însă la puțin 
timp a deschis-o și a ple
cat de acasă. Nu putem să 
muncim decît dacă coloa
na de apă este oprită.

-T Și cum credeți că se 
poate soluționa această 
problemă ? i-am întrebat.

— Gestionarul să vor
bească cu președintele a- 
sociației de locatari pen
tru a ennonica tuturor 
celor ce s'.-au pe scară că 

lor — și respect din par
tea unor conducători auto 
și locuitori —, trebuie să 
se bucure micile spații vi
rane de pe marginile șo
selelor. Pe spațiul de lin
gă izvorul din Bănită s-au 
depus reziduuri, pe pajiș
tea CAP. Livadia de pe 
traseul Bănița — Peștera 
Bolii se depun an roca- 
mente și reziduuri ; lingă 
parcarea și spațiul din a- 
propierea triajului C.F.R. 
Petroșani s-a basculat pă
mînt și zgură. Aceeași 
practică am intîlnit-o și

Pe teme gospodărești actuale

pe defileul Jiului (pod Fa
bian), și în zona Iscroni. 
Prin nivelare și pietruire 
— și ferite de atitudinea 
degradantă a unor șoferi 
—, toate aceste spații ar 
putea deveni locuri pentru 
miei popasuri pentru auto- 
niobiliști, evident în cîș- 
tigul aspectului îngrijit a) 
șoselei. Am văzut — și nu 
pot fi trecute cu vederea 
nici de către oaspeții noș
tri —, acostamente aco
perite cu depuneri (pod 
Livezeni șa.), parapeți 
distruși (serpentina de la 
Bolii ș.a.), șanțuri necu
rățate (Bănița). De ase
menea, peisajul din jurul 
stației PECO Livezeni a- 
rată ca fără stăpin; se re
simte nevoia marcajelor 
pentru trecerile de pie-

Ne-am retras. Din ușă i 
am auzit :

— la-ți banii !
Nu ne-am întors. Era 1 

un moment stupid și o i 
liniște acuzatoare. Am i 
crezut că se va scuza, i 
fiecare om trece prin pe- I 
rioade și perioade. Dar | 
nu. Din nou, peste toți : |

— Ja uite la el!
Chiar așa ?

loan Dan BĂLAN ț
I

P.S. în zi de duminică, i 
ora 10, la cofetăria amin- i 
tită nu se găseau de vîn- î 
zare prăjituri și alte pro- i 
duse pe desfacerea eăro- i 
ra unitatea este profila
tă. Să se afle că aseme- I 
nea produse erau din a- j 
bundență la magazinul | 
alimentar din' cartierul j 
7 Noiembrie al orașului i 
Petrila. " 

trebuie să le verificăm 
instalațiile de apă.

Este un punct de vede
re, desigur, însă nu cel 
mai realist, deoarece pro
prietarul imobilului nu 
este altcineva decît Ex
ploatarea de gospodărie 
comunală și locativă din 
Petroșani, locatarii fiind 
chiriași. în această cali
tate, E.G.C.L. are dreptul 
legal de a cere să se în
grijească locuințele. Acest 
drept nu trebuie să se li
miteze Ia plata periodică 
a chiriei și celorlalte ser
vicii. ci trebuie să se ma
nifeste și prin controale 
care să constate modul de 
întreținere a apartamen
telor. , ,

toni, longitudinale și a al
tor marcaje. .

INFORMAȚIA 
TURISTICĂ 

E SUBLIMĂ. DAR...

Sosit în municipiu cu 
trenul sau cu alt mijloc de 
transport oaspetele nos
tru are, fără îndoială, ca 
primă preocupare informa
rea asupra posibilităților 
de ajungere în Paring, la 
celelalte cabane montane, 
de cazare, aprovizionare 
etc. Cei ce vin din Sud, 
beneficiază de favorul de 

a întî’ni un panou cu u- 
nele informații turistice u- 
tile chiar la intrarea în 
municipiu. Trebuie să spu
nem însă că multe din 
mențiunile de pe panou 
sînt depășite, fiind nece
sară aducerea lor la zi. 
Hotelul (Motelul) Gam- 
brinus și cabana Peștera 
Bolii, obiective turistice 
foarte solicitate, nu sînt 
corespunzător prezentate 
prin propaganda vizuală, 
intrările la ele neamena
jate. La Gambrinus oas
petele este întîmpinat, la 
intrare din șoseaua națio
nală, de peisajul răscolit, 
plin de mari bucăți de be
ton din jurul „vilei" cetă
țeanului Valeria Căldă- 
rar, iar pajiștea de la 
cabana Peștera Bolii este

întotdeauna bine apro
vizionată, noua florărie 
de pe moderna arteră 
a Vulcanului — bule
vardul Victoriei —, este 
asaltată permanent de 
cumpărători.

în acest fel trebuie să 
acționeze E.G.C.L. Petro
șani pentru a curma cu 
fermitate degradarea u- 
nor importante bunuri 
materiale ale statului nos
tru socialist. Această sta
re de fapt, existentă la ma
gazinul 133 — electrice, 
demonstrează că la E.G.C.L. 
colaborarea între compar
timentele funcționale este 
inexistentă. Altfel nu se 
poate explica faptul că lu
crarea (care presupune gă
sirea unei defecțiuni în- 
tr-unu] din apartamentele 
scării 4 nu numai că n-a 
început a fi efectuată, ci 
e tergiversată, amînată de 
azi pc mîine. în acest 
caz întreprinderea are 
dreptul să verifice fieca
re apartament și să apli
ce sancțiuni pentru mo
dul cum este gospodărit, 
întreținut în cazul degra
dării. Dar ce-ați între
prins, concret, tovarăși de 
Iă E.G.C.L. Petroșani în 
toate aceste zile ?

Tiberiu SPĂTARI 

transformată, în absența 
unei amenajări corespun
zătoare, în spațiu de par
care și spălare a autotu
rismelor particulare, în 
loc pentru clăi de fin, mai 
nou pentru depunerea 
anrocamentelor rezultate 
de la lucrările de la noul 
tunel. Oricît ar căuta tu
ristul sosit în Valea Jiu
lui, nu va găsi nici o tă
bliță informativă despre 
distanța și ofertele caba
nelor Lunca Florii, Au.șel, 
Rusu și altele, precum și 
despre alte obiective tu
ristice. E aproape inexis
tentă și informația co
mercială.

înlăturarea acestor ne
ajunsuri, aducerea dru
murilor și a peisajului din 
imediata lor apropiere la 
funcționalitatea și aspec
tul necesar implică ini
țiativă, o contribuție ime
diată și eficientă atît din 
partea unităților de dru
muri cit și a edililor, și 
întreprinderilor comercia
le. Nu de ultimă impor
tanță pentru ținuta locali
tăților noastre este apor
tul cetățenilor. Prin re
tragerea. repararea ori în
locuirea unor garduri, să
direa de flori în porțiuni
le de la șosea, întreține
rea caselor, cetățenii sînt 
în măsură să dea prospe
țime și bun gust localită
ților și în primul rînd căi
lor de circulație străbă
tute de oaspeții munici
piului nostru. Dar cine
va trebuie să dea tonul. 
Cine o face?

Schimbați 
firma !

Firma de pc clădirea a- 
limentarcî nr. 85 din Cîm- 
pu lui Neag, o unitate bi
ne aprovizionată, este 
destul de veche. Cu toate 
că scrisul este spălăcit și 
indescifrabil, se poate to
tuși citi „O.C.L. Petro
șani.cînd se știe că 
alimentara aparține I.C.S. 
Mixtă Lupeni.

NOTĂ

Sesizăm acest amănunt 
și pentru faptul că de 
doi-trei ani, satul Cimpu 
lui Neag a devenit centru 
industrial. Muncitorii dv 
la cariera de cărbune, noua 
secție de drumuri și po
duri, sectorul U.F.E.T., ca 
și sutele de turiști pre- 
zenți zilnic aici' trebuie că 
primească o informație 
comercială corectă, așa că 
I.C.S. Mixtă Lupeni, În
treprindere care ține la 
firma ei, ar trebui să 
schimbe atît... firma amin
titei unități cit și între
gul aspect exterior și inte
rior al a imentar ■" din 
Cimpu lui Neag. (A.M.)
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceausescu 

și tovarășul Georges Marchais
PARIS 26 (Agerpres). — 

Tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care se află la 
Paris, la invitația C.C. al 
P.C. Francez, s-a întilnit 
cu tovarășul Maxime 
Gremetz, membru al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.F. Cu acest 
prilej, a avut loc un 
schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, și secreta
rul general al Partidului 
Comunist Francez, tova
rășul Georges Marchais.

■ La Centrul de coordonare al Comisiei inter- 
guvernamentale pentru colaborarea țărilor socialiste 
în domeniul tehnicii de calcul s-a deschis expoziția 
internațională „Echipamente pentru pregătirea da
telor pe discuri magnetice flexibile", la care partici
pă întreprinderi de profil din R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacia, R.D.G., R.P. Polonă, Republica Socia
listă România și R.P. Ungară,

Exponatele românești ==■ terminalul TDF pen
tru pregătirea datelor cu disc flexibil și microcalcu
latorul Felix M 118 — s-au bucurat de aprecieri fa
vorabile din partea specialiștilor.

ÎN CAPITALA ECUA
DORULUI au luat sfîrșit 
lucrările reuniunii miniș
trilor energiei din țările 
Amerlcii Centrale. Parti-
clpanțil au adoptat o de- 
clarație finală, în care 

' este evidențiată necesita
tea promovării cooperă
rii între țările în curs de 

' dezvoltare, arătîndu-se că 
aceasta este una din căi- 
le principale de depășirea 
dificultăților în materie 
energetică cu care sînt 
confruntate aceste state.

ÎNCEPÎND DE LA 1
IUNIE, în Argentina va 
circula o nouă monedă —= 
„peso nuevo“ — care va 
echivala cu 10 000 pesos 
s-a anunțat oficial la Bue-

în cadrul convorbirii 
s-a relevat cu deosebită 
satisfacție evoluția pozi
tivă a raporturilor dintre 
P.C.R. și P.C.F., bazate 
pe stimă și respect reci
proc, subliniindu-se, în 
context, rolul și deosebita 
însemnătate a întîlnlrilor 
și discuțiilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Georges Marchais, expri- 
mîndu-se, totodată, do
rința ca aceste relații să 
se dezvolte în continuare, 
ca o contribuție importan
tă la întărirea prieteniei 
tradiționale dintre Româ
nia și Franța, dintre po
poarele român și fran
cez, la cauza păcii.

nos Aires. Această a doua 
reformă monetară din ul
timii 13 ani în Argentina 
încearcă să redreseze situ
ația schimburilor financia
re și valutare argentlniene 
grav afectate de consecin
țele crizei economice gene- 
rale a lumii capitaliste.

ÎN GROENLANDA A 
LUAT FIINȚA prima miș
care pentru pace din insu
lă, denumită „Sorunnata", 
informează agenția ADN. 
întemeietorii ei au decla
rat că populația Groen-

Plenara C. C. al Frontului Național 
din R. S. Cehoslovacă

PRAGA 26 (Agerpres). 
La Praga a avut loc o șe
dință a Comitetului Cen
tral al Frontului Națio
nal din R.S. Cehoslovacă, 
consacrată participării 
organizațiilor sociale din 
Cehoslovacia la pregătirea 
Adunării mondiale „Pen
tru pace și viață, împo
triva războiului nuclear", 
care se va desfășura în
tre 21 și 26 iunie în ca
pitala cehoslovacă — in-

Noi acțiuni în
BERLINUL OCCIDEN

TAL 26 (Agerpres). — 
Peste 70 000 de locuitori 
din Berlinul occidental 
și-au pus semnătura pe 
o petiție prin care se cere 
interzicerea folosirii și 
producției bombei cu 
neutroni. în document — 
elaborat de Comitetul 
muncitoresc și de luptă 
pentru pace și înțelegere 
internațională din Berli
nul occidental — se re
levă pericolele pe care le 
reprezintă perfecționarea 
continuă a armelor nu
cleare pentru pacea și 

landei trebuie 6ă militeze 
activ pentru destindere 
și dezarmare, pentru în
țelegerea între popoare.

CELE PATRU MARI 
STATE AGRICOLE DIN 
SUDUL BRAZILIEI — 
Santa Catarina, Sao Paolo, 
Parana și Rio Grande do 
Sul <— sînt, de mai mul
te zile, grav afectate de 
inundații — transmite a- 
genția France Presse. Ex- 
perții apreciază că pier
derile suferite de econo
mia națională prin dis
trugerea culturilor de so
ia, ca urmare a intempe
riilor, se ridică la apro
ximativ 120 milioane do
lari. Au fost afectate, de 
asemenea, culturile de orez 

formează agenția CTK. 
La ședință au participat 
Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, pre
ședintele C.C. al Frontu
lui Național, alți condu
cători de partid și de stat 
cehoslovaci, membri ai 
Comitetului de pregătire 
a Adunării mondiale. 
Gustav Husak a rostit o 
cuvântare.

favoarea păcii
securitatea întregii lumi 
și se exprimă opoziția fa
ță de planurile NATO 
de instalare a rachetelor 
americane cu rază medie 
de acțiune în unele țări 
vest-europene.

BELGRAD

Adunare dedicată 
„Zilei tineretului"
BELGRAD 26 (Agerpres)

— La Belgrad s-a des
fășurat o adunare dedi
cată „Zilei tineretului"
— manifestare care coinci
de cu sărbătorirea zilei 
de naștere a lui Iosip 
Broz Tito. Au luat parte 
conducători de partid și 
de stat iugoslavi — rela
tează agenția Taniug. Pre
ședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Mika Spiliak, 
luînd cuvîntul la adunare, 
a arătat că manifestarea 
reprezintă un simbol al 
loialității față de opera lui 
Iosip Broz Tito, o expresie 
a angajamentului tinere
tului și popoarelor din Iu
goslavia socialistă de a 
transpune în viață idealu
rile revoluției.

Participanții au asistat 
la sosirea tradiționalei 
ștafete a tineretului, care 
a parcurs mii de kilometri 
piin toate regiunile Iugo
slaviei.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Plecarea Vla- 
șinilor ; Unirea : Provo
carea dragonului.

LONEA : Pirații seco
lului XX.

ANINOASA : Campioa
na mea.

VULCAN — Luceafă
rul : Conspirația.

LUPENI — Cultural : 
Concurs.

URICANI ; Slujbă tem
porară.

TV.
15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învă- 
țămîntul superior 
tehnic — Matema
tică.

Mica publicitate
VÎND Skoda 100 S, per- 

fectă stare, telefon 42207, 
după ora 16. (577)

PIERDUT legitimație bi
ANUNȚ DE FAMILIE

TEODOR Pop anunță cu profundă durere împli
nirea a 10 ani de la decesul tatălui său

POP ALEXANDRU
Vei rămîne veșnic în amintirea mea. (579)

Autobaza transport auto 
Orăștie

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA 

următorul personal, pentru cariera 

Cîmpu lui Neag :

■ conducători auto, categ. C, E

■ mecanici auto, categ. III—VI.

Informații suplimentare la serviciul perso
nal de la Autobaza TA Orăștie, telefon 41495.

15,30 Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17.35 La volan.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Creșterea priorita

ră a ramurilor de 
vîrf ale industriei 
românești — 35 de 
ani de industriali
zare socialistă — 
reportaj documen
tar.

20,40 Serial științific: 
„Corpul uman".

21,00 Un cîntec pe a- 
dresa dv.

21,15 Cadran mondial.
21.35 Film artistic : 

„întimplări intr-un 
orășel".
Premieră pe țară.

22.20 Telejurnal.

bliotecă pe numele Ilingli 
Zoltan, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (578)

■■■■•■.......... ..

Duminică, 29 mai
8,00 Consultații pentru 

admiterea în învăță
mântul superior a- 
gricol.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 

Ediție dedicată Zi
lei de 1 Iunie.

13,00 Album duminical. 
Din sumari

— Telex.
— Mie concert de prinz.
— Sub cupola circului.
— Cascadorii rîsului.
— Ani fericiți.
— Un zîmbet pe 16 mm.
— Pe sub muntele din 

Jina.
— Umor și muzică.

14,30 Desene animate.
— Omagiu înaintașilor 

(Reportaj).
-- Miini de aur — 

instantanee, momen. 
te muzicale și core
grafice, pagini de u- 
mor.

— Teatru vesel de du- 
pă-amiază j 
„Omul cu mîrțoaga".

— Telesport.
17,00 Jurnalul științelor și 

al călătoriilor.
— Pe strune de vioară.
— Sub soare de primă

vară — moment mu
zical distractiv.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,0c Telejurnal.
19 1.7 Cintarea României. 

Județul Caraș-Seve- 
rin.

20,00 Telecinemateca : 
Ciclul ; Dosarele e-

cranului.
Bucuria familiei Pi- 
nelli.

21,40 Telejurnal.
— Sport.

22,00 Varietăți muzicale.
22.30 Avanpremieră săptă

mânală TV.
Luni, 30 mai

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Profil familial — 

— Reportaj.
20,45 Tezaur folcloric.
21.15 Aventura cunoașterii. 

Alternativa roții.
21.40 Curier cetățenesc.
21.50 Roman foileton I 

Marile speranțe. 
Episodul 7.

22.20 Telejurnal,
Marți, 31 mai

11,00 Almanahul familiei.
11.30 Muzică populară 

instrumentală din 
Argeș.

11,4“ Roman foileton — 
Marile speranțe. 
Episodul 7.

12.15 Dialogui faptelor. 
Ambiția de a fi în 
frunte.

12.35 Desene animate. 
Povestiri din pădu
rea verde.

16,00 Telex.
16,05 Clubul tineretului. 

Serbările „Scînteii 
tineretului".

16.40 Amfiteatru studen
țesc.
Din sumar :

— Editorial ; Spirit re
voluționar în forma

rea specialiștilor.
■— 35 de ani de la. na

ționalizare.
— în obiectiv — prac

tica.
— Marile probleme ale 

anilor mici...
— Festivalul artei și 

creației studențești.
17,20 Tragerea de amor

tizare ADAS.
17,30 Coordonate tunisie

ne.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
■■■*ki«*>*i>*«aa<a*aa*>>*>*a>*>***>>i*>**a***a>*>*>>*>>>

PROGRAMUL Țy

20,30 Videoteca interna
țională.

21,00 Forum politico-ide
ologic.

21,15 La zi în 600 de se
cunde.

21.25 Teatru TV :
Orele tirzii ale ma
mei.
Premieră pe țară.

22.25 Telejurnal.
Miercuri, 1 iunie

16,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă. Orele meseriei. 
Să rezolvăm împre
ună probleme de ma
tematică (clasa a 
VlII-a).

16,10 Viața culturală.
17,00 Civica.

— Legile țării, legile 
noastre.

— Opinia publică în 
acțiune.

— Am primit scrisorile 
dv.

17,20 Rezultatele tragerii 
pronoexpres.

17,30 Popasuri italiene.
Documentar.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,25 Să fi copil în Româ

nia.
Reportaj - documen
tar.
Spectacol de gală de
dicat Zilei de 1 Iu
nie.

21,20 Film artistic :
Fiul munților.
Premieră TV.

22.30 Telejurnal.
Joi, 2 iunie

11,00 Pași de viață lungă i 
35 de ani de la națio
nalizare ;

— Melodii fără vîrstă.
— Bunici și nepoți !
— Pasiuni și pasionați.

11.30 Film serial : 
Bulevardul Paulista. 
Episodul 7.

12,10 Melodii lirice.
12,35 Desene animate :

Micuța Nell,
16,00 Telex.
16,05 Școala satului, școală 

pentru sat.
Bacalaureatul la Li
ceul agroindustrial.

16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.

20,00 Telejurnal.
20.15 Orizonturi noi în ac

tivitatea ideologică.
20.30 Armonii.

Cîntă corul Madri
gal.

20,40 Fotograme din rea
litate.
Reportaje, interviuri, 
relatări, transmisi
uni directe, muzică.

21,10 „Dacă iubiți această 
planetă..."
Film documentar.

21.35 Ritmuri tinerești.
22,00 Film serial :

Omul din Atlantis.
Episodul 4.

22.30 Telejurnal.
Vineri, 3 iunie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învă- 
țămîntul superior 
tehnic.

— Fizică.
— Electrodinamică.

13.30 Emisiune in limba 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17.35 La volan.

Emisiune pentru con- 
. ducătorii auto.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.30 Un cîntec pe adresa 

dv.
20,40 Cadran mondial.

— România și probleme
le lumi; contempo
rane.

— Occident '83.
21,00 Discorama : Inter

pret! ai cîntecului 1- 
talian.

21.15 Revista literar-artis- 
tică TV.

21.35 Film artistici

Din nou la Obern
dorf.
Premieră pe țară.

22,25 Telejurnal.
Sîmbătă, 4 iunie

11,00 Cultivarea limbii șl 
literaturii române in 
școală.
Cum ne pregătim 
pentru bacalaureat.

11.30 Film serial 1 
Omul din Atlantis. 
Episodul 4.

12,00 Ora de muzică.
12.45 Noi în anul 2 000.
13,00 La sfirșit de săptă- 

mînă I.
18.15 Reportaj TV.

Din albumul unui 
primar.

18.30 Săptămîna politică.
18.45 1001 de seri.
.19,00 Telejurnal.
19,20 La sfirșit de săptă- 

mînă II.
19.30 Teleenciclopedia :

— Vatra Bălceștilor.
— Din istoria porțela

nului.
— Fenomene geologice.

20,00 Serial l.L. Caragiale 
— in regia lui Sică 
Alexandrescu.
O scrisoare pierdu
tă.
L . agmente).

20.10 Dans, dans, dans.
20.30 1 î.m serial : 

Bulevardul Paulista. 
Episodul 9.

21.15 Varietăți.. varietăți.
22.10 Telejurnal.

— Sport.
22.30 Invitații Televiziu

nii.
Emisiune muzical- 
distractivă.

23.30 închiderea progra
mului.
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