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Patru decenii ale devenirii noastre
I.M. Livezeni

Plus 19080 tone, de la începutul anului
Confirmînd demarajul bun din acest an, colectivul de 

mineri de la I.M. Livezeni înregistrează, și în luna mai, re
zultate meritorii. De la începutul lunii, din abatajele acestei 
întreprinderi s-a extras, suplimentar sarcinilor de plan, o 
cantitate de 1000 tone cărbune. Adăugată la producțiile ex
trase peste plan de la începutul anului, aceasta rotunjește la 
19 000 de tone plusul minei Livezeni, dovedind hărnicia și 
puterea de mobilizare â colectivului, precum și eficiența u_ 
tilizării pe scară largă, a mecanizării. Pe primul loc în în
trecerea socialistă pe mină se situează sectorul II, cu 2469 de 
tone în plus față de sarcinile lunii mai. (M.B.)

Cu planul

lunii mal. (M.B.)
S.S.H. VULCAN

ȚĂRII cn MAI MULT CĂRBUNE!
r

Față în față — promisiuni și rezultate

AZI, I.M. BĂRBĂTENI

Transportul nu creează necazuri
și... totuși deficiențe sînt

pe cinci luni 
îndeplinit

Sectorul IV al I.M. Uricani
Sectorul IV investiții 

de la I.M. Uricani, prin 
cei 231 metriliniari exe
cutați în plus, de la în
ceputul anului, rapor
tează îndeplinirea planu
lui pe primele cinci luni. 
Numai în primele patru 
luni din 
excavați 
tri cubi 
mentar 
plan, pe

acest an au fost 
peste 3 300 me
de steril, supli- 
sarcinilor de
baza

nă. La aceste frumoase 
rezultate au contribuit 
toate brigăzile sectoru
lui. Un merit deosebit 
revine minerilor din for
mațiile conduse de lanos 
Doboș (plus 1014 mc) și 
Gheorghe Victor (plus 602 
mc). Cele mai mari avan
sări le-a obținut brigada 
condusă de Andrei Tokeș 
care în luna martie, cu

creșterii combina pe care o are în 
productivității muncii, la dotare, a realizat cea mai 
lucrările de înaintări și mare avansare din istoria 
betonări, cu aproape ze_ minei — 200 metri li
ce la sută față de sarci- niari. (Gh.Sl)

Brigada condusă de minerul Valerian Maxim, de 
Ia I.M. mija se numără printre cele mai harnice 
formații ale minei. Dovadă sînt cele 4800 tone de 
cărbune extras suplimentar de la începutul anului. 
In imagine, schimbul condus de minerul Dumitru 
Sandu. Foto: Alexandru TĂTAR

Depășirea principalilor 
indicatori

De Ia tovarășa Maria 
Staicu, contabilul șef al 
secției de stîlpi hidraulici 
Vulcan a I.P.S.R.U.E.E.M. 
aflăm că, pe primele patru 
luni și la jumătatea lunii 
mai, colectivul de oameni 
ăi muncii din secție înre
gistrează rezultate remar
cabile. La principalii indi
catori depășirile sînt sub
stanțiale. Producția globa
lă a fost depășită cu peste 
2 milioane lei, la producția 
fizică s-au realizat 2500 
stîlpi hidraulici 
în plus. Toate aceste 
depășiri s-au realizat în 
condiții de reducere a cos
turilor de producție la 1 000 
lei producție marfă eu 13 
la sută. Sc remarcă, prin- 
tr-o activitate bună. for
mațiile de lucru conduse 
de Nicolae Borbely, Cons
tantin Băioi, Constantin 
Răcaru și alții. (M.B.)
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Cînd lucrezi cu ast
fel de oameni, nimic nu 
e prea greu — ne spunea 
deunăzi ing. Constantin 
Hada, șeful unei forma
ții specializate, din cadrul 
brigăzii nr. 5 Lupeni 
întreprinderii de 
priză construcții 
Jiului. Despre ce 
meni e vorba?
constructorii care
contur zonei centrului 
civic al orașului Lupeni. 
Tudor Sandu, alături de 
zidarii săi Gavrilă Pro
dan, Ion Dtngă, Constan
tin Pascu și de ceilalți 20 
de meseriași din echipă, 
care au finalizat 
tencuielile 
blocul 43, 
prezent la 
unde trec
dor Sandu, rămîn lucrări 
trainice, de cea mai bu-

a 
antre- 
Valea 

oa- 
Despre 

dau

recent 
exterioare la 

lucrează în 
blocul 33. „Pe 
zidarii lui Tu-

na calitate, spunea
ing. Constantin Călătoru, 
șeful brigăzii de construc
ții nr. 5 Lupeni. Nu în- 
tîmplător brigada lui Tu
dor Sandu a cîștigat

puțtn timp. Lucrările 
finisaje sînt avansate. 
Zidarii lui Tudor sînt în 
majoritate surprinzător 
de tineri. Pe. primele do- 

doi uă etaje glctul e gata.
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însemnări de reporter

Mîndrie de constructor
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ani consecutiv titlul de 
cea mai bună brigadă de 
zidari din cadrul Trustu
lui de antrepriză 
trucții Hunedoara.

I-am întîlnit pe 
vestiți zidari în
33. Este un bloc care se 
prevede prin grafic să 
fie predat beneficiarului 
la 31 mai a.c. Deci peste

cons-

acești 
blocul

Unul din factorii im
portanți care contribuie 
îa realizarea sarcinilor 
de plan în minerit, sînt 
condițiile tectonice, ne
prevăzute, de zăeămînt. 
Pe de o parte neconfirma- 
rea stratelor, iar pe de 
altă parte prezența fali
ilor și microfaliilor, ne- 
prinse pe hărțile din pre
liminar. Intr-un cuvînt 
condițiile naturale au un 
cuvînt greu de spus în 
exploatarea cărbunelui.

In numărul din 15 mai 
al ziarului nostru am a- 
rătat că tectonica, foarte 
frămîntată a zăcămîntu-

k__________ ________ ______
La brigada condusă de Remus Miclea

lui, este una din cauzele 
pentru care întreprinde
rea minieră Bărbăteni 
nu șl-a realizat sarcinile 
de plan, de Ia începutul

anului și pînă în prezent. 
Astăzi ne vom referi la 

transportul subteran al 
acestei mine. De ce 
la transport ? Pentru că 
transportul este un alt 
factor care contribuie la 
realizarea planului, fie 
că e continuu sau discon
tinuu, pe verticală ori pe 
orizontală.

La mina Bărbăteni nu 
se poate spune că mecani-

Gheorghe VLADIMIR

(Continuare in pag. a 2-a)

Problema problemelor—efectivele și nu numai aceasta
abataj cite 10—15 stîlpi.

— Alte necazuri ?
— Existența în abataj 

a combinei, cit și a uimi 
transportor de mare ca
pacitate, impune o 
asistență tehnică, 
dițiile în care nu

Brigada condusă de Remus Miclea — minus 
aproape 3 000 de tone ■ Care sînt cauzele acestor ne- 
realizări, cum s-a ajuns la această situație ? Interlo
cutori: brigadierul și maistrul Ion Alstani, de la sec
torul I al minei Livezeni.
REMUS MICLEA. „In 

primul rînd trebuie să 
menționez că avem condi
ții de zăeămînt foarte bune 
de unde se poate da căr
bune. Problema " proble
melor o constituie 
oamenilor bine 
din punct de vedere profe
sionali Se întîmplă deseori 
ca în abatajul nostru (cu 

o lungime a frontului de 
100 ml — n.n.) să lucreze 
zece oameni pe schimb 
dintre cate doar doi cali
ficați în. meseria de mi
ner. Or, la multitudinea și

»•

lipsa 
pregătiți

Pălivan. Aflăm că de ani 
de zile soții Pălivan mun
cesc împreună pe șantier 
și locuiesc într-un bloc 
.construit nu demult la 
Lupeni. Au doi copii ca
re urmează cursurile noii 
școli din cartier. „Ne mîn- 
drim cu faptul că din 
mina noastră, prin mun
ca noastră se ridică pas 
cu pas, zi' de zi și lună 
de lună, noi blocuri de 
locuințe, apartamente 
confortabile ele. care se 
bucură oamenii — spu
nea vestitul zidar Tudor 
Sandu. La parterul blo
cului 33 va fi amplasată 
o nouă unitate' „Alimen
tara”, astfel incit locă-

Viorel STRĂUȚ
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La ultimul etaj se apli
cau tencuielile. In pas cu 
zidarii lucrează mozaica
rii din formația condusă 
de Gheorghe Manda, iar 
în urma lor sînt eșalo
nați zugravii din. briga
da lui Aurel Pălivan. Pe 
rînd facem cunoștință cu 
Veronica Bulgara, Floa-
rea Dumbravă și Mioara ' (Continuare in pag. a 2-a)

complexitatea lucrărilor ce 
trebuie executate (tăiere ci: 
combina, ridicare de 
grizi, răpire etc) nu se a- 
'Sigură nici pe departe ne
cesarul de forță de muncă. 
Serioase probleme intim- 
pinăm cu garniturile stîl- 
pilor de susținere care se 
defectează frecvent. La 
fiecare două zile șîntem 
nevoiți să introducem în-

3

i
i
5 î
I

i bună
In con- 

avem 
nici combaineri specializați, 
și ducem lipsă și de lăcă
tuși. Deseori căutăm... pe 
cîte unul liber ! Pe schim
bul I, mai intervine mais
trul șî rezolvă problema, 
pe celelalte schimburi în
să ne descurcăm cum pu
tem,' Singuri; •

-- De ce ayeti, nevoie, 
efectiv, pentru îndeplini
rea planului?

— Efectiv, avem nevo
ie de... efective. La .cei 
100 metri de front. \<>r-

Ec. Gheorghe SPÎNU

(Continuare în pag. a 2-a)

1Schimb de experiență
Ieriî la întreprinderea minieră Lupeni a avut loc jj 
schimb de experiență pe tema „Rezultate și sar- îun . . ___ . . ....... ...... .

cini actuale în acțiunea de recuperare, recondiționare f 
și refolosire a materialelor și pieselor de schimb la U 
întreprinderile aparținînd C.M.V.J. Petroșani". Ac
țiune organizată de comisia municipală a inginerilor 
și tehnicienilor și cea de la mina Lupeni, la schimbul 
de experiență au participat directorii tehnici, ingine
rii șefi electromecanici și contabilii șefi de la între
prinderile ' miniere, I.P.C.V.J. și I.P.S.R.U.E.E.M., 
precum și specialiști de la C.M.V.J.

Participanții au vizitat mai întîi atelierele minei 
Lupeni, unde se execută recondiționarea pieselor de 
schimb și subansamblclor recuperate din subteran în 
vederea refolosirii. Au fost prezentate apoi expuneri 
pe această temă, după care âu urmat dezbateri în ca
drul cărora participanții și-au exprimat punctul de 
vedere, făcînd un larg schimb de opinii și de expe
riență privind soluțiile’ practice în rezolvarea proble
mei economice, de mare actualitate, abordate.

In finalul acțiunii, pe baza propunerilor făcute 
de participanți au fost stabilite sarcini concrete ce 
revin întreprinderilor miniere, IPCVJ, IPSRUEEM, 
comisiilor inginerilor și tehnicienilor, pentru îmbună
tățirea activității de recondiționare și refolosire a 
pieselor de schimb recuperate, în spiritul indicațiilor 
secretarului general al partidului date la recenta Ple
nară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

Gh. BOȚEA
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Intr-o întrecere a cunoștințelor și priceperii

(Urmare din pag. I)

Cu puțin timp în urmă, a avut loc

zarea ocupă un loc impor
tant, dar nici că nu este 
prezentă în tăierea cărbu
nelui, sau la transportul 
lui spre silozurile colectoa
re de Ia suprafață.

Prin urmare, care este 
situația transportului
I.M. Bărbăteni? Inginerul 
șef electromecanic, 
Marcel Tomoiu, ne 
muririle necesare:

— La mina
pe

la Motru faza 
finală a concursului pe meserii în domeniul minier. 
Au participat reprezentanți din toate liceele industri
ale cu profil minier din țară, care pregătesc forța de 
muncă pentru industria extractivă. Finaliști au fost 
elevii care s-au dovedit a fi cel mai bine pregătiți atît 
teoretic cît și practic, pe parcursul desfășurării faze
lor. pe școli și județe.

Liceul industrial din Vulcan a fost reprezentat la 
confruntarea finală de patru elevi cîștigători ai faze
lor premergătoare. Datorită unei pregătiri intense și 
responsabile, toți cei patru elevi s-au menținut prin
tre cei mai buni la categoriile la care au participat, 
cîștigînd patru din cele 22 de premii care au revenit 
județului Hunedoara. Premianții,. care merită toate 
laudele, sint: Nicolae Ghindă, elev în clasa a X-a, 
cîștigătorul locului I pe țară la profil mine; loan Te- 
lin, elev în anul I al școlii profesionale, cîștigătorul 
locului I pe țară la electromecanici de mină: Tiberiu 
Ungvari. elev în anul I la școala profesională, cîști
gătorul locului III la profilul mecanici mașini și uti
laje miniere și Mircea Incze, elev în clasa a Xl-a, ca
re a obținut o mențiune la profilul mecanici mașini 
și utilaje miniere.

Toți cei patru elevi model, care au îmbrățișat din 
primii ani ai adolescenței meseria părinților lor — 
oameni ai. muncii, la l.M. Vulcan și Preparația Co
rcești . — merită aprecieri deosebite, alături de ca
drele didactice de specialitate care-și desfășoară acti
vitatea la Liceul industrial Vulcan. In colaborare cu 
cadrele tehnice de la I.M. Vulcan, ei s-au ocupat de 
pregătii-.ea temeinică a elevilor, punînd accent deose
bit pe împletirea strînsă a cunoștințelor teoretice cu 
experiența practică.

la

ing. 
dă lă-

noastră 
transportul pe fluxurile 
principale, se face conti
nuu, pe benzi și disconti
nuu cu ajutorul vagonete- 
lor. Continuu se face pe o- 
rizontul 650 unde, benzile 
montate pe o lungime de 
3400 m preiau producția u- 
nui abataj frontal și de la 
cinci lucrări de pregătiri 
de pe stratul 5 blocul XI, 
a două abataje frontale 
și două lucrări de pregă
tiri din stratul 13, cît și a 
unui abataj frontal și pre
gătirilor din stratul 15. 
Discontinuu, la orizontul 
700, pe o distanță de 1500 
m. Se preia, in vagonete, 
producția sectorului II ca
re se culbutează într-un 

. siloz cu o capacitate de

Transportul nu
200 tone, de unde se de
versează pe fluxul principal 
de benzi care duce căr
bunele pînă în preparația 
Lupeni. Producția secto
rului 3, din blocurile VI, 
VII și VIII se încarcă tot 
în vagonete, după care se 
transportă, pe o distanță 
de 2 km, la puțul auxiliar 
și de aici în silozul din 
incinta minei, iar mai de
parte, cu mijloace auto la 
gara C.F.R. Bărbăteni.

— Transportul la mina 
Bărbăteni, creează necazuri 
în desfășurarea normală a 
procesului de producție ?

—- In general nu, dar as
ta nu înseamnă că nu a- 
vem necazuri. Benzile 1, 2

MJ»»,., .«I ce pe planul înclinai (ceCl68dZd hBCâZUn deviază din fluxul princi
pal de benzi in siloz), afe
rent acestui siloz, se im
pune montarea unui trans
portor cu bandă de cau
ciuc. Lipsa covorului de 
cauciuc ne creează greutăți 
și în stratul 13 unde, chiar 
după străpungerea galeri
ei de coastă nu vom putea 
plasa lucrările pentru pre
gătirea panourilor 6 și 7.

Oricum, transportul la 
I.M. Bărbăteni nu creează 
necazuri prea mari în des
fășurarea normală a proce
sului de producției . Pro
blema problemelor pentru 
mina noastră rămîne tec
tonica foarte frămîntată ' a 
zăcămîntului și asigurarea 
covorului de cauciuc nece
sar fluxurilor de transport.

și 3 de la orizontul 650 
prezintă un înalt grad 
de uzură, fiind în funcți
une de aproape 5 ani. Pen
tru rezolvarea acestei pro
bleme se impune schim
barea a 600 m covor de 
bandă, dar în prezent nu 
avem. Mai mult de jumă
tate din producția minei o 
deversăm direct pe fluxul 
de benzi, în preparație 
s-a impus executarea 
nui- siloz tampon, care
preia cărbunele pe perioa
da cît procesul tehnologic 
stagnează în preparație. Si
lozul este executat și a- 
menajat, dar lipsind covo
rul de cauciuc nu-1 putem 
pune în funcțiune, doare-

Și 
u- 
să

Z.—
FOTBAL, DIVIZIA C

Instantaneu de mun
că de la linia de clau- 
baj a Preparației 
cuarț din Uricani. Aici 
se alege cuarțul calci
nat pe sorturi calitative.

de

Stefan NEMECSEK

j (Urmare din pag. i)

; tarii din partea de sus a 
cartierului vor avea 
apropiere un astfel

i magazin. Alături, la blo- 
. cui 42, la parter, vof fi 

amenajate spații comer
ciale , pentru desfacerea 
legumelor și fructelor. O- 

: rasul se extinde și oferă 
condiții de viață tot mai 
bune locatarilor noilor 
cartiere. Cum să nu ne
m*■i■11b■■B vîl■■■b■i■■b 

Mîndrie de 
constructor 

un in unii m i m m 111

in 
de

Problema problemelor
(Urmare din pag. I)

mele prevăd să avem 45 de 
oameni în brigadă, iar noi 
lucrăm cu doar 33 și nici 
aceia cu pregătirea pro
fesională necesară. Apoi, 
combaineri și lăcătuși. 
Sectorul nostru a avut doi 
lăcătuși specializați pe o- 
perații destul de importan
te; unul pentru pompe de 
înaltă presiune și celălalt 
în hidraulică. Din motive 
pe. care nu le_a.m înțeles, 
amîndoi au fost transferați 
la sectorul IV, pregătiri, 
unde... montează tuburi 
de aeraj, conducte de apă 
și aer. Drept îi 7

Ne-ar mai trebui, urgent, 
40--50 grinzi, 100 de bol- 
țuri și ne facem planul. 
Avem tot interesul.

Față de cele spuse
brigadier am cerut părerea 
maistrului minier Ion As- 
tani, cadrul tehnic care 
răspunde de această bri
gadă.

— Brigadierul are drep-

de

tate. Conducerea sectoru
lui, noi cei care lucrăm 
împreună și alături de bri
gadă stăm și cîte două- 
trei șuturi consecutiv pen
tru rezolvarea problemelor. 
Intr-adevăr, oamenii sint 
slab pregătiți, în special 
din punct de vedere elec
tromecanic. Sint greutăți 
cu piesele de schimb. De
montăm uneori ventile de 
la stîlpi, care costă 800 lei 
pentru 
de cîțiva lei.

Aceasta este situația. Stă
ruie totuși o întrebare: 
maistrul, conducerea sec
torului, organizația de 
partid din sector ce au în
treprins pentru înlătura
rea acestor neajunsuri ? 
Trebuia neapărat interven
ția ziarului pentru depista
rea neîmplinirilor 
zatorice (lipsa 
omogenizarea 
lă a brigăzii 
Vom reveni la

. zeni pentru a afla răspun
sul la aceste întrebări.

a lua o garnitură

organi- 
plasării, ne- 

profesiona- 
și altele) ? 
mina Live-

de 
■mari 
3 al 
cons-

mtmceas- 
ea 

ne
tt ju- 

la turnarea betoane- 
. Munca în acord 

energi-

mindrim ca noi făurim 
noile cartiere

La parterul blocului 42, 
înltlnim o altă formație 
de constructori vestiți, 
cea condusă de dulgherul 
Petru Alma.ș. De c.urînd 
oamenii din această bri
gadă au terminat 
montat panourile 
la structura etajului 
blocului 30. Act’ffi 
tructori știu să
că și ca montări și 
dulgheri, iar cînd e 
voie dau o -mină do 
tor l. 
lor. . Munca în 
global a stimulat 
ile creatoare ale construc
torilor..

Pe șantierul locuințe
lor din ■Lupeni, acolo un
de pe ,zi ce trece prinde 
contur distinct noul cen
tru civic al orașului, am 
întîlnit constructori har
nici, oameni care se mîn- 
dresc . pe. drept cuvin t 
pentru activitatea pe ca
re o desfășoară, oameni 
care făuresc bucurii pen
tru semenii lor.

r
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H INFORMAȚIE DE 
ULTIMA ORA. Comple
xul de alimentație publi
că din Lupeni, situat în 
noul centru civic al ora
șului, va fi pus la dispo
ziția consumatorilor, du
minică, 20 mai.

■ ORNAMENTALA. 
Municipalitatea noastră 
a procurat, iar cu spriji
nul cetățenilor, în.această 
primăvară au fost plan-

tați în diferite zone ala 
Petroșaniului 2900 arbori 
ornamentali din care 400 
salcîmi, 550 tei, 200 pru- 
nus, 250 sălcii, 150 mag
nolia și 400 tuia. Un nu
măr de 200 pini și mes
teceni au fost procurați 
pe plan local. Totodată 
au fost plantați 10 000 de 
trandafiri pitici, 23 000 fi
re gard viu și 310 diferiți 
alti arbuști ornamentali.

■ PESCĂREASCA. Co
mitetul filialei Petroșani 
a A.J.V.P.S., potrivit 
programului stabilit, va 
efectua imediat după scă-

Victorie, dar și multe ratâri
ȘTIINȚA VULCAN — 

DACIA ORAȘTIE 1—0 (0 
—0). Partidit s-a desfășu
rat pe o ploaie măruntă și 
pe un teren greu. Din pri
mul minut și pînă. la sfîr- 
șitul meciului gazdele au 
menținut o presiune per
manentă la poarta echipei 
adverse. Gazdele au reușit 
să creeze în permanență 
faze clare de gol, însă au 
ratat incredibil uneori prin 
șuturi impi-ecise sau slabe 
Ia poartă, alteori (<ă au 
fost și șuturi puternice) 
prin intervenția promptă 
a portarului Diăgușanii. 
Prima repriză se încheie 
cu un scor alb.

în partea a doua a 1n- 
tilnirii, jocul s-a reluat in 
xitezii; jucătorii echipei 
gazdă au pătruns eu balo
nul din nou în jumătatea 
de teren a adversarilor, 
undo au devenit din ce în 
ee mai incomozi și după 
numai 5 minute (min. 5“'), 
după un șir de circa 7—8 
pase, mingea ajunge în 
marginea careului de 16 m 
unde este stopată prin 
fault de Ureche și arbitrul 
dictează lovitură directă. 
Execută Topor, foarte pu
ternic, portarul Drăgușa- 
nu .nu poate reține balonul 
pe care îl respinge, pe fază 
însă se afla Constantin ca
re reia frumos în plasă: 
1—0.

Jucătorii echipei din O- 
răștie devin mai prudenți, 
se apără mai organizat de
venind dealtfel și mai ner
voși, declanșează și 
contraatacuri 
prin Ureche, 
și Bumbu însă 
tat. Gazdele se 
remarcîndu_se 
dispoziție de joc a .lui Vă
duva, Neaga, Postelnieur 
Fi'ățilă și Topor.

în min. 68, Popa' 
pătrunde cu balonul 
dreapta în terenul < 
gazdă și centrează

• spre Bumbu, care se 
jn poziție de ofsaid 

. nalată de tușibr 
testează

Rezultat influențat 
ds starea terenului

cîteva 
periculoase 
Strîmbeanu 
fără rezul- 
apără bine 

excelenta

Sorin 
I pe 
echipei 

lung 
află 

sem- 
Sorin pro- 

necuviincios, iar 
arbitrul de centru îi acor
dă cartonașul roșu, 
peții au trecut la joc 
fensiV cu întreaga echipă, 
sint presați continuu de 
gazde, dar reușesc să evi- 
te majorarea scorului prin 
aportul deosebit al porta
rului. "

în final, gazdele au luptat 
. frumos, au presat conti

nuu însă a lipsit omul de 
gol. Putem spune că echi
pa combinată din Vulcan 
« ste o echipă sudată, cu 
excepția liniei de înaintare, 
compartiment ofensiv cu 

au
compartiment ofensiv 
care antrenorii mai 
mult de lucrat.

Oas- 
de-

loan BĂ LOI

MINERUL
- MINERUL

La
Petra .

PAROȘENI
CERTEJ 2—0 

începutul 
îl des-

(2—0). 
jocului, 
chide cu o pasă de 40 m 
în adîncime pe Popescu, 
acesta se debarasează de 
adversarul direct, execută 
o centrare la semiînălțio 
me, balonul se oprește 
noroi și Gîtan, eu un 
sec, deschide scorul, 
zîndu-se conduși încă . 
primul minut de joc, 
nerii din. Cerlej. atacă 
ternic, ." ,
și Ispir, ' precum și. porta
rul Crecan nu le permit să 
înscrie. In min. 30 funda
șul Maria, la cornerul e_ 
xecutat de Boloș, înscrie. 
După pauză, în min. 51 și 
53 Pîrvuleț, introdus în joc 
în locul lui Boloș, după ce 
driblează și portarul, tri
mite balonul spre . poarta 
gloală, dar acesta se o- 
prește în noroi. Oaspeții 
faultează tot mai. des, fapt 
ce determină arbitrul să 
acorde trei cartonașe gal
bene (lui Adam, SzabadoS 
și Miculescu). De remarcat 
gestul antrenorilor din Pa- 
roșeni, care și-au îndemnat 
jucătorii să nu răspundă la 
actele nesportive ale oas
peților și să practice un 
fotbal de. calitate.

Justinian STOENESCU

Campionatul județean de fotbal

La
MINERUL URICANI 

AUTOBUZUL PETROȘANI 
7—1 (3—0). Disputat sîm- 
bătă, în condițiile unui te
ren extrem de greu și a 
unei ploi reci, precum și a 
unui adversar ambițios, 
meciul dintre Minerul și 
Autobuzul a fost foarte bun. 
Echipa din Uricani a ară
tat în partida de sînrbătă, 

bine 
15, 
pe 

partea dreaptă în fața por
ții unde Diniș se înalță 
între fundașii centrali și 
trimite cu capul în plasă : 
1—0. După’ primirea go
lului, oaspeții contraata
că insistent. Cei care în
scriu, insă, sint tot minerii.

că este puternică și 
echilibrată. în min. 
Băltaru centrează de

un pas de
In min. 25, studentul Bă
lan, care a făcut cel mai 
bun meci al său, îl deschi
de precis pe Băltaru, care 
pătrunde cu mingea la pi
cior și înscrie al doilea 
gol. în timp ce în min. 29, 
Banga intervine cu succes 
la un atac al oaspeților, in 
min. 35, Băltaru îl 
mat pe Rusu în urma 
corner bine executat 
Bălan și 3—0.

în partea a doua a 
ciului, gazdele dovedesc 
aceeași bună dispoziție de 
joc. In min. 60, mijlocașul 
Cîmpeanu șutează puternic, 
cu. boltă, de la 25—30 de 
metri la vinclu și 4—0. în 
min. 75, Ianoși, execută o 
lovitură scui'tă pînă la

derea debitului apelor 
sporit de ploi, acțiunea 
de repopulare eu puiet de 
păstrăv’ a unor piraie de 
munte. Reușita acestei 
acțiuni presupune asigu
rarea pregătirilor nece
sare care constau în re
pararea toplițelor existen
te, amenajarea celor noi 
și alte pregătiri. Grupe
le de vînățori-pescari au 
datoria să efectueze, pînă 
în cele mai mici amă
nunte, aceste pregătiri.

■ FELICITĂRI și ani 
mulți cu. sănătate' au a- 
dresat lucrătorii comerci-

in 
șut 
vă- 
din 
mi* 
Po

dar fundașii Maria

titlu
Smith, care înscrie, redu- 
cînd din handicap. în min. 
80, Băltaru (cel mai 
jucător de pe teren) 
lovit în suprafața de 

deapsă. Arbitrul arată punc
tul de 11 metri, iar jucăto
rul Păuna înscrie. Nu tre
ce nici un minut și 
peanu îl învinge clin 
pe Rusu, ridicând 
la 6—1. în min. 88, Băltaru, 

apă
rarea oaspeților și șutează 
pe lîngă portar, care îi ie
se în întîmpinare, înscri
ind al șaptelea gol. Echipa 
din Uricani ajunge astfel, 
la un pas de titlu.

face
unui

de 
depășește în viteză 

me

aii colegei lor de muncă, 
Eva lagăr, cu . ocazia 

de 
ca- 
co-

pensionării, după 32 
ani de activitate în 
drul întreprinderii 
țnerciale alimentara și a- 
limentație publică Petro
șani. (T.R.)

■ ÎN SFÎRȘIT ! Au
- fost terminate lucrările 

de reparare a străzii Ion 
Creangă, inclusiv a in
tersecției acesteia cu stra
da V. Roaită din Petro
șani. In sfîrșit... a luat 
sfîrșit, deocamdată, o 
lungă perioadă de timp în 
care conducătorii auto au

bun 
este 
pe-

Cîm- 
nou 

scorul

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

fost supuși unor ener
vante suprasolicitări la in
tersecția, total degrada
tă, a acestor străzi. Dar... 
mai bine mai tîrziu decît 
niciodată. (I.D.)

■ TURMA A SPORIT. 
In luna decembrie tre
cut, I.A.C.C.V.J. Petro
șani a achiziționat 400 de 
oi. In această primăvară 
turma a sporit cu 200 de 
miei. Stîna se găsește pe 
plaiurile munților Vîlcan. 
(Gh.S.)

Rubrică realizată de 
T. țAțARCA

A
I
I
I
I 
I



VINERI 18 MAI 1984 Steagul roșu
—...- ....... 1------------- ----------... .................................................... .............- .......- - - . ■

Gospodarul scării
cui 2 din Aleea Poporu
lui — Petroșani, mai exact 
în scara în care locuiește, 
tot felul de preocupări, 
care mai de care mai fo
lositoare pentru locatarii 
săi, pentru el, ca și pen
tru imobil. Mutat în blo
cul din Aleea Poporului 
acum trei ani, adică 
ta darea blocului în 
losință, a început cu or-

de 
fo-

de bloc
urmat perdeluțele de 
geamuri, zugrăvirea ..

Ia 
ca

sei scării, vopsirea în roșu 
a unui brîu Ia mărginile 
scărilor, de jos și pînă 
sus. Minerul 
devenit, datorită 
vei și stăruinței 
ordine și frumos, 
săbii de scară, a 
de cit material 
voie, a mers la magazin,

de jos și
pensionar 

inițiati- 
pentru 

respon- 
ealculat 
era ne-

PERSONAJE ALE ViETII NOI

*
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Chipul „la zi al fostu
lui miner Sterea Catalin 
este ceva mai „avansat" 
decît cel din imaginea 
alăturată. Aproape patru 
decenii de muncă în mi
nă, Ia Lupani, nu este 
.chiar puțin, anii .aceștia 
lăsîndu-și amprenta atît 
pe înfățișarea cit și pe 
modul lui de a se com
porta, de a acționa, in
clusiv acum, cînd munca 
depusă în. subteran îi dă 

■: cu,■■■prisosință dreptul la 
o odihnă binemeritată. 
Departe de a se. retrage 
in odihna permanentă o- 
ferită de pensie, Sterea 
Catalin își găsește la blo-

dinea și curățenia, capi
tol de preocupări care . îi 
ia destul timp și în pre
zent. „Că și la mine a- 
câsă — zice el —, caut să 
fac tot ce pot ca să 

frumos. Mă aju_ 
și locatarii 
și mai ales to- 
Titus Peștenaru, 

Daisa, Gheorghe 
Bociu și Nicolae Horho- 
lca".

A văzut la alte blocuri 
draperii scurte la ușile de 
intrare în apartamente și 
era frumos 
eu propunerea și a fost 
sprijinit de locatari să 
se facă și la ei așa. Au

curat și 
tă mult 
rii, toți, 
varășii 
Vasile

Unitate apreciată de cumpărătorite în scară, o ajutăm șă 
spele, cu apă. caldă, nu cu 
o găleată de apă rece, ca
re de sus și pînă jos e 
mai mult zoaie. La noi se 
spală cu apă curată, căl
duță și.. se face treabă 
bună".

Casa scării a două este 
intr-adevăr curată, iar 
atunci cînd prin colțuri 
mai apare cite o pînză de 
păianjen, gospodarul ei 
nu ezită să pună mina 
pe peria cu coadă lungă 
și s-o dea jos, cliiar da
că este mai sus sau mai 
jos de nivelul Ia care se 
află apartamentul său. 
Ordinea și curățenia din 
casa scării „ies" și pe pe
luza din fata blocului. 
Sterea Catalin a adus, 
plantat și altoit aici 15

■ trandafiri, a sădit diver
se flori, le-a împrejmuit, 
cu sprijinul locatarilor, 
cu un gărduleț, iar chiar 
la intrare au fost fixate 
două bănci. Armonia 
dintre locatari, respectul 
pentru curățenie și fru
mos sînt la blocul 2 clin 
Aleea Poporului perma
nențe care le face plăcu
tă orice intrare și ieșire 
din locuințe, Ie înnobi
lează și înfrumusețează 
viața și activitatea- coti
diană.

Toma ȚAȚARCĂ
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Cei șase lucrători ai magazinului 61 Fe romei al al 
I.C.S.M.I. Petroșani, condus eu competență de comu
nista Ana Velciov, .se străduiesc și reușesc să satisfa
că cerințele celor care calcă pragul acestei unități. 
Pi-mtr-o a pro vizionare bună, prezentare modernă și 
atractivă, o desfacere a produselor în limitele unui 
comerț civilizat, magazinul răspunde cerințelor cum
părătorilor cu p bogată gamă de bunuri de uz casnic, 
piese de schimb pentru instalații sanitare și unelte a- 
gricole. In primele patru luni (ca și în anii anteriori) 
unitatea și-a realizat și depășit planul Ia vînzări cu 
peste 220 000 lei. Și în continuare — afirma șefa ma
gazinului — colectivul unității va răspunde solicitu
dinii populației cu un bogat sorminet de produse. (T.R.)

Acțiuni gospodărești !
Paralel cu activitatea productivă din atelierele de * 

spălare și preparare a cărbunelui, oamenii muncii de A 
la preparația Petrila răspund prin fapte de muncă Ia | 
acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a orașului. •

In ultimele zile, ne informează sing. Ion Bistri- I 
ceanu, conducător de formație de lucru, muncitori ai ’ 
preparației au amenajat pasajul de trecere peste linia I 
ferată, la tunel, au schimbat și vopsit barierele și au li 
amenajat zona de intrare în orașul Petrila. De aseme- 1 
nea, în parcul orașului, care este patronat de prepara- Jf 
ție, tineri și muncitori de la preparație aU făcut ame- ■ 
najări pentru perioada estivală, astfel ca oamenii |: 
muncii din Petrila să găsească aici un minunat loc I 
de odihnă, distrație și recreere. *

T. RUSU I

apoi a strîns contribuți
ile locatarilor și nu a a- 
vut odihnă pînă cînd nu 
a pus totul Ia punct, li
nele treburi, cum au fost 
vopsirea brîului, alegerea 
și fixarea pe carton a 
celor peste 50 de peisaje 
frumoase care împreună 
cu draperiile și perdelu
țele de la geamuri îm
podobesc casa scării, Ie-a 
făcut singur.

Responsabilul de scară 
Sterea Catalin conlucrea
ză strîns și rodnic nu 

așa, a venit numai cu toți locatarii de 
pe scară, ci și cu femeia 
care face zilnic curățe- 
nie. „Cînd femeia soseș-

fie

sc a-

I

M
SEMNE DE ÎNTREBARE

ATITUDINI

Cinstea valorează doar... 5 lei ?!
Marți, 15 m a i 1984. 

Autobuzul de Uricani — 
Petroșani se îndreaptă spre 
reședința de municipiu. Nu 
este aglomerat, 
vă, se mai găsește 
cite un loc, La 
A.U.T.L. urcă o 
loare. Traversează

Noile blocuri construite în Aninoasa, sub îndru
marea maiștrilor de lot Dumitru Gheorghe și loan 
Săninoiu.

Foto: E. HERBEI

Dimpotri- 
chiar 

garajul 
contro- 
întreg 

culoarul ș.i... se pare că 
totul este în regulă. Pînă 
ajunge la a doua banchetă 
din dreapta (față)... Bărba
tul bine îmbrăcat, cu aer 
de intelectual, care întinde 
cele două bilete de 2,50 lei, 
pare imperturbabil. Stăpî- 
nirea de sine este 
contrafăcută. Este 
să meargă pînă la 
re.

— De ce ?
— Biletele dv. 

valabile — vine 
sul.

Pe urmele materialelor publicate
„La rubrica „Curier juridic", apărută în 

ediția din data de 4 mai a.e., a apărut 
răspunsul comunicat tovarășului Dalea 
Alexandru Grațian din Vulcan. Apreciem 
răspunsul corespunzător privind modul 
î n care a fost efectuată încadrarea peten- 
tului. Considerăm însă că ultimul alineat, 
referitor la orele .suplimentare, nu cores
punde activității care face obiectul răs
punsului. Exprimarea neclară din răspun
sul comunicat în acest alineat este de na-

■ 1ACOB ILIE, Petrila: In 
atelierul de specialitate al 
E.G.C.L. din localitatea 
dv. se lucrează acum la 
confecționarea ușii pehi.ru a- 
purtamentul unde locuiți. 
Directorul unității ne-a in
format (în 10 mai) că în 
2—3 zile va fi terminată 
și gata pentru instalare.

■ GHEORGHE M ATEI, Pe
troșani: Au fost într-ade- 
văr, în ultima perioadă ri
nele nesincron izări între 
regimul termic din cursul 
.zilelor și funcționarea 
punctelor termice. S-a fur
nizat căldură cînd nu era 
necesar. S-au luat măsuri
le cuvenite. In continuare, 
in condițiile în care nu se 
va mai furniza căldură, 
este posibilă o îmbunătăți

însă... 
invitat 

taxatoa-

nu sînt
răspun-

tură șă creeze o situație confuză, neprin
cipială. Amintim că nu există instrucțiuni 
privind efectuarea de ore suplimentare 
pentru acoperirea disciplinelor de speci
alitate din învățămîntul liceal*'.

Acest răspuns, semnat de ec. Clement 
Negruț, șef serviciu O.P.I.R.S. în Combi
natul minier Valea Jiului, credem că este 
necesar întrucît ing. . Dalea Alexandru 
Grațian de la Liceul industrial minier din 
Vulcan, a solicitat informații suplimentare.

re a programelor de apă 
caldă.

■ TOTH ZOI.TAX, Petri
la : Informațiile cerute de 
la noi le găsiți, fără nici 
un efort, în broșura „Ad
miterea în învățămîntul 
superior11. întrucît sînteți 
student la Institutul de 
mine, aceste detalii nece
sare documentării și o- 
riehtării tinerilor .. trebuia 
să Ie fi cunoscut pînă a- 
cum.

■ NICOLAE LOGOJAN, 
CONSTANTIN NICOARA, 
IULIAN BĂLĂCI, Petro
șani: Răspunsul nostru se 
publică cu întîrziere față 
de data cînd liftul de ia 
blocul dv., 33, a fost re
pus în funcțiune, după re
pararea motorului. Vă ru

găm să nu uitați că dota- 
țiile blocului trebuie folo
site rațional pentru a fi 
păstrate.

Q DUMITRU PETRIȘOR, 
Petroșani: O parte din auto-
iiitiiiiniiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

I hsul începe s-o scalde.
— Am trimis banii . din 

față. M-o fi păcălit cine
va... ■" '■

— Unde ați urcat ?
— I.a Sohodol.
— La Sohodol, tovarășe, 

nu a urcat nimeni 1 -
— Ah, am uitat. Am Ur

cat la „Dincă“„.
— La „Dincă“ alt urcat 

doi oameni, ;care stau chiar 
lîngă taxatoare. .

In sfîrșit recunoaște. A 
urcat la mina Paroșeni. A- 
vea, rămase în buzunar, 
două bilete vechi și atunci 
s-a gîndit că...

Pentru pensionarul T.L. 
din Petroșani (a lucrat 
temporar la mina Paroșeni), 
ziua de 15 mai n-a fost 
prea fericită. Nu din vina 
altora. Din vina Iui. O în
trebare, cetățene T.L., pe 
care v-o adresează opinia 
publică. Vi se pare, poate, 
„dificilă": oare, cinstea va
lorează numai 5 lei ?

Alexandru TĂTAR

Fără acoperiș și
Desigur, intenția între

prinderii de tricotaje din 
Petroșani de a avea un 
chioșc permanent pentru 
desfacerea produselor sa
le în piața orașului este 
bună, lăudabilă. Rău, mai 
exact prea lent, este rit
mul în care se acționea
ză pentru transpunerea a- 
cestei intenții bune în fap
te. început din vara tre
cută și conceput din mate
rial lemnos, în speță plăci 
aglomerate — care se știe 
cum reacționează în con
tact cu zăpada și ploaia —, 
chioșcul respectiv este ' și 
în prezent tot la nivelul 
celor patru pereți și fără 
acoperiș. Ar trebui să cu
noaștem ce acoperire poa
te invoca unitatea în acest 
caz pentru că a plouat, a 
nins toată iarna, acum a 
plouat din nou, iar chioș-

fără... acoperire i ț 
cui suportă cu greu in
temperiile și, mai ales, cu 
pierderi serioase de rezis
tență și aspect. Dar, ce . 
poate face singur ? Hai să 
convenim că iarna a fost 
grea, neprielnică atît pen
tru cei patru pereți, ; ră
mași la același stadiu de 
astă toamnă, cit și pentru 
gospodarul întreprinderii; 
de a Continua construcția 
începută. Acum însă, este 
cald și nimic nu 
mai împiedică 
montarea acoperișului, re
medierea unora din conse
cințele ritmului prea lent 
despre care am mai amin
tit și punerea în funcțiune 
a chioșcului. Totuși, cînd 
se va petrece acest eve
niment așteptat pentru îm
bunătățirea aspectului co
mercial al pietii orașului ? 
(T.V.)

Activitate intensă 
secția de înghețată 
la Livezeni, Se face 
zarea înghețatei la 
har.

Foto: Șt. NEMECSEK

ții de alimentare eu gaz 
metan. Așa că nu se pot 
permanentiza nici șoferii 
și nici autobuzele pe ace
lași traseu. In legătură cu 
a doua problemă, vă vom

Răspundem cititorilor
wzy#/zz#/zwz#z/zzz/z/zzzzzzzzzyzyz/zzz//zzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzz#/zz«i
buzele care au servit tra
seul Petroșani — Aninoa
sa, au fost trecute pe car- 
burație mixtă — gaz metan 
și motorină —, și vor fi 
dirijate pe alte trasee, cum 
sînt Coroești — mina Vul
can, Corpești — mina Pa
roșeni, Coroești — Bărbă- 
teni, Bărbăteni — centru 
Lupeni, pe care se află sta

răspunde după ce ne vom 
edifica,

■ NICOLAE COLCER. Pe
troșani: Se pare că repara
ția necesară pe..aduețiuneă 
de apă ce alimenxeazâ cele 
două blocuri din triajul 
C.F.R. Petroșani e compli
cată de faptul, că nu se cu
noaște, și e greu de iden
tificat, punctul îh care se

află o bănuită ștrangulare. 
Reparația se află în aten
ția compartimentului de 
apă-c.anal din cadrul
I.G.C.L., care speră să o 
rezolve în cursul acestei 
săptămîni. La această con
cluzie am ajuns în cursul 
demersului pe care, l-am 
făcut pentru sprijinirea 
dv.

Ș VASILE GRAUR (și al
ții), Lupeni: In săptămîna 
trecută, în cîteva zile, cir
culația autobuzului Lupeni 
— Cîmpu lui Neag a fost 
anulată complet din cauza 
drumului d. osebit de greu. 
Totodată au fost anulate și 
unele curse din aceeași 
cauză, A.U.T.L. mregisțrînd 
pagube Serioase. In ulti
mele zile, pe traseul Cîm
pu lui Neag — LUpeni s-au

făcut unele lucrări de în
treținere a drumului, cir
culația autobuzelor reve
nind aproape de . normal.

3 ȘT.’ZAHARIA, Petrila; 
Concluzia care s-a contu
rat în finalul analizării se
sizării dv. împreună cu 
conducerea E.G.C.L, Petri
la este următoarea: sustra
gerea unor cantități mici 
de cărbune de la centrala 
termică a fost posibilă, nu 
însă în cantitățile expri
mate’ de ealcijlul făcut de 
dv. Apoi, nici dv. și nici 
altcineva nu ați venit cu 
date suficiente pentru i- 
dentificarea celor ce fac 
sustragerile. Persoanei
menționate în sesizare i 
s-a schimbat locul de 
muncă, ea nemaiavînd ac
ces la centrala .termică.

pehi.ru
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Acțiuni și luări de poziție 
împotriva înarmărilor nucleare

LONDRA 17 (Agerpres).
— Cheltuielile militare ale 
Marii Britanii se vor ridi
ca, în anul fiscal curent, la 
17 miliarde lire sterline, 
depășind partenerii săi eu
ropeni din NATO, atît ca 
cifră absolută, cit Și prin 
raport la numărul de locu
itori, dezvăluie ultima 
„Carte albă asupra apără
rii'1, publieată de guvernul 
de la Londra.

Bugetul militar britanic 
este în continuă creștere 
de la venirea, la putere, în 
1979, a actualului guvern 
conservator, relevă agen
ția Taniug într-o știre pe 
această temă. Sumele chel
tuite azi în Marea Brita
nic pentru forțele armate 
silit cu o cincime mai mari 
decît cele alocate acum

cinci ani, ceea ce provoacă 
repetate critici din partea 
partidelor de opoziție.

COPENHAGA 17 (A-
gerpres). — Nordul Euro
pei trebuie să devină zonă 
denUclearizată recunoscută 
de toate statele, inclusiv de 
marile puteri, a declarat 
Anker Jpergensen, președin
tele Partidului Social-De
mocrat din Danemarca. In
tr-un interviu acordat zia
rului „Berlingske Tidende", 
el a subliniat că partidul 
său militează pentru trans
formarea nordului Euro
pei într-o zonă liberă de 
arme nucleare. Pentru îm
plinirea acestui deziderat, 
a spus el, este necesar să 
se intensifice acțiunile în 
această direcție în toate 
țările nordice.

Protest al fermierilor luxemburghezi
LUXEMBURG 17 (A-

gerpres). — Cîteva sute de 
fermieri luxemburghezi au 
blocat, cu ajutorul a pes
te 200 de tractoare, timp 
de circa trei ore, circulația 
pe străzile centrale ale 
Luxemburgului, în semn de 
protest împotriva politi
cii agricole a Pieței comu-.

ne, informează agenția 
Reuter.

O delegație a demonstran_ 
ților a cerut primului mi
nistru al țării, Pierre Wer
ner, să exprime oficial, în 
numele fermierilor luxem
burghezi, protestul împo
triva politicii agricole a 
C.E.E.

FILME
PETROȘANI — 

iembrie : Povestea 
tăriilor ; Unirea : 
dorul Hooper ; Parîngul : 
Războiul stelelor.

Femeia

I
J Războiul steleleI ANINOASA: 
| dispărută.

7 No-
călă- 

Casca-

VULCAN — Luceafărul:
De dragul tău, Anca.

LUPENI — Cultural :
Hercule cucerește Atlan
tida,; ți

URICANI: O lebădă 
iarna. ''

TV

Declarația președintelui Mexicului
WASHINGTON 17 (A-

gerpres). — Intr-o alocu
țiune rostită la Washington, 
unde a întreprins o vizită 
oficială, președintele Me
xicului, Miguel de la Ma
drid Hurtado, a relevat 
imperativul unei rezolvări 
politice a problemelor con- 
flictuale din America Cen
trală. Susținem dialogul 
și soluționarea negociată a 
crizei din regiune și res
pingem „schemele mili
tare", care nu fac decît să 
pună în pericol securita
tea și. dezvoltarea țărilor

centroamericane — a spus 
șeful statului mexican. E- 
forturile „Grupului de la 
Contadora" — a adăugat el 
— au ca obiectiv r ealiza- 
rea unor compromisuri 
viabile, care să asigure o 
rezolvare pașnică a crizei 
din America Centrală.

Președintele mexican » 
evidențiat, pe de altă parte, 
necesitatea stabilirii unor 
noi forme de cooperare 
Nord-Sud. în sprijinul pro
gresului economie și social 
al țărilor în curs de dezvol
tare.

întreprinderea de utilaj minier
PETROȘANI

ix .... încadrează ■
DIRECT SAU PRIN TRANSFER

■ paznici (bărbați) cu permis de port armă 
încadrarea și retribuirea se fac în confor

mitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Mica publicitate

Duminică, 20 mai
) Să rezolvăm împre

ună. Consultații pen
tru elevii clasei a 
VHI-a.
Almanahul familiei. 
De strajă patriei.

10,00 Muzica pentru toți.
10.30 Viața satului (parțial 

■ color).
11,45 Lumea copiilor.

12.30 Telefilmoteca de ghioz-
dan (color).
Arabela.
Ultimul 

13,00 Telex. 
1.1,05 Album

— Ritmuri
— Țara mea, țară de dor

— muzică populară.

episod.

duminical, 
și melodii.

Adunarea Națională 
Populară din 

Guineea-Bissau

BISSAU 17 (Agerpres). 
— La Bissau s-au încheiat 
lucrările primei sesiuni a 
Adunării Naționale Popu
lare din Guineea-Bissau. 
Deputății forului suprem 
legislativ au aprobat noua 
Constituție a țării și au a- 
les Consiliul de Stat, for
mat din 15 membri, care 
va exercita puterea execu
tivă între sesiunile parla
mentului. In funcția de 
președinte al Consiliului de 
Stat a fost ales Joao Ber
nardo Vieira. Ca președin
te al adunării Naționale 
Populare a fost aleasă 
Carmen Pereira, relatează 
agenția guineeză de pre
să. "

15,30
15.50
16,00

29,00

15,00 Telex. 40,55
15,05 Școala educației 

cetățenești. 21,10

rosul. Adaptare după 
Ion Creangă.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
— Sport.

19,15

20,00

21.30
21,50

Cîntarea României 
(color).
Film artistic (color). 
Ana și „Hoțul".
Premieră TV.
Producție a Casei de 
filme Cinci.
Varietăți muzicalo.

(parțial

— Umor și muzică. 20,09
— Cascadorii rîsului.
— Cîntece de primăva-

ră.
— Desene animate. 20,20
— Drumuri printre a-

mintiri. 20,40
— După amiază la... va-

rietăți spectacol cu 20,50
public.

— Cîntecul și dansul pe. 21,00
meridiane.

— Curiozități folclorice.
—- Teatru scurt.

„Un musafir 
mină"

. ■- cu Florin
p \ ,.și Constantin

— .Secvența telespectato
rului

17,00 Telesport (color).
4 , Rugby. România —
j ■; Scoția. Transmisiune
8 Y directă de la stadio-
ț ,, nul „23 August" din

Capitală.
18,30 Micul ecran pentru . 

cei mici. Acul și ba-

de po

Piersic 
Diplan.

Telejurnal 
color).

— Sport. 
22,00 închiderea 

mului.
Luni, 21 mai

i Telejurnal 
color).
Sub semnul 
jubiliar.
Actualitatea 

noniie.
A patriei cinstire.
Emisiune de versuri. 
Copiii, minunea lu

mii.
Film.
Ultima noapte de 
dragoste.
(color). Inspirat din 
romanul lui 
Petrescu 
noapte de
înțîia noapte dc răz
boi". Producție a Ca
sei de 

21,45 La zi
cunde.

21,55 Tezaur

progra-

(parțial

anului

în eco-

Camil
„Ultima 

dragoste,

filme, Trei, s 
în 600 de se-

folclpric (par
țial color).

22,20 Telejurnal 
color).

22,30 închiderea
mului.

(parțial

progra-

Viața culturală.
La volan.
Emisiune în limba 
germană (parțial 
color).
Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în eco
nomie.
împliniri și pers
pective.
Cadran mondial

■15,25

15,50

tineretului. 
studen-

Marți, 22 mai
15,00 Telex.
15,05 Clubul 

Amfiteatru 
țese.
Zîrnbctul copiilor e 
pacea lumii.
Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor. 
Desene animate. “ 
închiderea progra

mului.

16,00

16,20
16,30

Slfuafia dfn Liban
TUNIS 17 (Agerpres). — 

Comitetul Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei a cerut con
vocarea Consiliului de 
Securitate în legătură cu 
noile atacuri ale forțelor 
israeliene asupra taberei 
de refugiați palestinieni de 
la Ain Heioue, din apropi
erea orașului Saida din 
sudul Libanului. Intr-o de
clarație dată publicității 
la Tunis și reluată de a- 
gențiile M.E.N. și France 
Presse, Comitetul Execu
tiv al O.E.P. adresează un 
apel Consiliului de Securi
tate să acționeze pentru 
oprirea unor asemenea ac
țiuni care provoacă vic
time în rîndul populației 
civile. ■

(parțial color).
21,30 Telefilmoteca de aur 

(parțial color).
Medalion teatral și 
cinematografic To
ma Caragiu (I).

22,20 Telejurnal (parțial 
color). ■

20,35

I

I
I 
I 
I 
i

Forum politico-ideo
logic.
Film artistic.
Vîrstă dragostei.
O producție a 
diourilor 
ene.
Telejurnal (parțial 
color).

— Sport.
'22,30 închiderea progra

mului.

20,55

22,15

COLECTIVUL tipografi
ei Petroșani și redacția zia
rului „Steagul roșu", urea
ză colegului lor, tipograful 
Alfred Bohne, cu ocazia 
ieșirii la pensie, ani multi, 
fericiți și multă sănătate I

CU ocazia zilei de naș
tere îi urez din toată ini
ma tovarășei maistru teh
nolog Victorița Sortan via
ță lungă, multă sănătate, 
fericire și „La multi ani I” 
Anaj — Akire. (1944).

VÎND motocicletă MZ 
175 cmc, Lonea, strada M. 
Emineseu, bloc O, sc. III, 
ap. 20. (1973)

VÎND Dacia-1300, neri- 
dicată. Informații telefon 
43406, după oră 16. (1967)

SCHIMB casă colonie cu 
apartament zonă centrală. 
Informații Petroșani, str. 
V. Alecsandri 23/2. (1968)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Tunaru 
Maria și Șerban Ovidiu 
Marius, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (1970)

PIERDUT carnet student 
pe numele Ahmad Akkari, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (1972)

ANUNȚURI DE FAMILIE

MEMBRII colectivului de limbi moderne al Insti
tutului de mine Petroșani sînt alături de colega lor 
Marian Maria la încercarea grea pricinuită de pier
derea mamei sale. Sincere condoleanțe. (1974)

COLECTIVUL Autobazei C.M.V.J. este alături de 
colegul său Petcu Adrian, la încercarea grea pricinu
ită de pierderea fulgerătoare a bunei sale soții 

PETCU ELENA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1975)

FAMILIILE Ionescu, Petrovicî și Feru mulțumesc 
tuturor acelora care prin prezență și flori au fost ală
turi de noi în groaznica și incredibila despărțire de 
cea care a fost cea mai distinsă șl minunată mamă, 
soră si bunică

GÎLCA ELENA *■ . -

SE împlinesc 3 ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a fost un bun soț, tată, fiu, frate 
și cumnat

FARKAȘ DENEȘ (GYONI)
Nu-i vom uita niciodată. (1971)

22,20

22,30 
stu- 

argentirtî*
15,00
15,05

progra

mai

profesio

Coordona-

PROGRAMUL ȚV
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Joi, 24 mai
Telex. 
Politehnică TV. “ 
Fizică. Optica geo
metrică.
Imagini argentinie- 

ne.
Studioul tineretului. 
Desene animate, 
închiderea 

mului.
Telejurnal 

color). 
Sub semnul 
jubiliar.

20,20. Actualitatea 
nomie. .
Laureați ai ' Festiva
lului național „Cîn
tarea României". E- 
inisiune de folclor.
Memoria documen

telor. Mărturii străi
ne despre unitatea 
românilor.
Patru decenii de cul
tură .socialistă.
Film serial. 
Zborul vulturului.

20.00

20,20

20,35

20,50

'22 20

22,30

15,00
15,05
15,30

Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în eco
nomic.
Reportaj ’84. Zile și 
nopți.
Teatru TV.
Siciliana
de Aure] Baranga.
Premieră TV. (color).
'telejurnal.'

color).
închiderea 
mului.
Miercuri, 23
Telex.
U ni versul femeilor, 

limba 
(parțial

(parțial

progra-

mai

Emisiune în 
maghiară 
color), 
închiderea 
inului.
Telejurnal 

color). 
Sub semnul 
jubiliar.

20,20 Actualitatea 
nomie.

16,30

20,00

progra-

(parțial

anului

în eco-
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Toma ȚAȚĂRCĂ,.

15,00
15,05

15,20

20,00

20,35

20,45

21,05

Partea a H-a, (color). 
Telejurnal. (parțial 

color).
închiderea 

mului.
Vineri, 25

Telex. - 
Monografii 
nale.

15.20 Iordania, 
tele dezvoltării.

15,35 Viața culturală. Fes
tivalul național „Cîn
tarea României" — 
cadru larg de mani
festare a muncii și 
creației.

15,50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană (parțial co
lor).

16,30 închiderea
mului.

20,00 Telejurnal 
color).

— SUb semnul 
jubiliar.

20.20 Actualitatea 
nomie.

— Din cîntecele Mara
mureșului cu Angela 
Buciu. ,

— Marile momente ale 
baletului.

— Ecranul copiilor: »
Sunetul muzicii. Par
tea I.

- — Desene animate.
— Tainele naturii...
— Șah.
— Magnetoscop muzi

cal.
— Premii pentru Mihai 

Sugău.
— Surpriza 

emisiunii.
— Ritmuri

— Galele 
tru".

— Autograf
Olimpia Panciu.

— Muppets.
— Telesport.

16,30 Sudan —. o țară a 
Nilului.

16,45 Săptămîna
17,00

muzicală a

studențești
„Amfitea-

muzical:
progra-

(parțial

anului

în eco-
politică.
progra-progra-

. 20,35 împliniri și
tive.

. 21,10 Cadran mondial (par
țial color).
Film artistic.
Pași în viață.
(color).
Premieră pe țară.
Producție a studiou
rilor poloneze. , 
Telejurnal 

color), 
închiderea 
mului.
Sîmbătă, 26
Telex.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (parțial color).

(parțial

anului

în eco-

., 22,20

22,30

13,30
13,35

perspec- (parțial

19,20

19,40
20,10

floare

(parțial

progra-

mai

Inchiderea 
mului.
Telejurnal 

color). 
Zîmbete în 
copiii.
Teleenciclopedia.
Film serial.
Un august în flă
cări.
Episodul 9.
Meridianele umoru
lui și cîntecului. ■ 
Telejurnal 
color).

— Sport.
22,15 Cîntec de 

ră.
23,00 închiderea

mului.

22,00 (părțial

primava

progra-
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