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La atelierul 
de bobinaj din 
cadrul secției 
mecano-ener- 
getic a I.U.M. 
Petroșani, co
munista Alice 
Costinaș exe
cută consoli
darea bob:- 
najului la un 
electromotor 
de 0,8 KW.

l oto :
Ioan BALOI
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In întimpinarea zilei de 1 Mai
C.M.V.J. — în primele 3 zile 
din această decadă a extras, 

prelucrat și livrat

i 
j ?

ii 95000 TONE DE CĂRBUNE
23 aprilic, cea de-a treia zi a ultimei decade 3 

lunii aprilie s-a dovedit o nouă zi rodnică pentru în
treprinderile Combinatului minier Valea Jiului, zi în 
care pentru a doua oară consecutiv, colectivele mi
niere din cadrul C.M.V.J. realizează 32 000 tone de 
cărbune. I.a nivelul întreprinderilor miniere cele mai 
bune realizări le obțin 
Uricani și Vulcan.

MINA BARBATENf

colectivele minelor Bărbăteni,
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Brigada condusă da DUMITRU SABAU 
de la IM Vulcan

• Exemplu de constanță 
a realizărilor și ritmicitate 
a depășirilor.

Prin plusul zilei de 23 a- 
prilie, minerii de la Băr
băteni au acumulat de la 
începutul lunii aprilie 4 068 
tone de cărbune cocsifica- 
bil peste prevederi, succes 
obținut pe seama depășirii 
productivității muncii pla
nificate în cărbune cu pes
te 660 kg/post. Ambele 
sectoare de producție au 
sarcinile de plan pe luna 
aprilie, la „zi, (depășite, cea 
mai mare producție supli
mentară realizînd-o minerii 
sectorului II — plus 3 000 
tone de cărbune.

MINA URICANI
• Consecvență pe calea 

redresării.
în 23 aprilie pentru a 

doua oară în această de
cadă minerii 
extrag peste

Uricaniului 
prevederile 

zilnice 350 tone de căr
bune cocsificabil.

Prin producția extrasă 
suplimentar în ziua aminti
tă, sectorul II al minei to
talizează de la începutul 
lunii un plus de 1619 tone 
de cărbune.

MINA VULCAN
• Revelația zilei.
Extrăgînd peste sarcina 

zilnică planificată 221 tone 
de- cărbune, colectivul mi
nei Vulcan, care de la în
ceputul lunii acumulase un 
minus de peste 7 000 tone, 
a constituit revelația zilei 
de 23 aprilie.

Păstrători ai vechilor 
tradiții minerești, mem
brii brigăzii conduse de 
cunoscutul miner Dumi
tru Săbău au demonstrat 
în acest cincinal, cu pri
sosință (mărturie rămî- 
nînd realizările înregis
trate și prezentate), că 
ambiția și experiența, dă
ruirea în muncă și dirze- 
nia omului pot face mi
nuni, chiar și în condi
țiile de zăcămînt care nu 
permit folosirea mecani
zării complexe în abataje.

„Cameriști", de ani și 
ani de
Dumitru Săbău știu ce-i 
greul și tocmai dc aceea 
știu să prețiliască munca, 
Scl

zile, minerii lui
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cinstească rodul mun
cii lor dar știu, mai ales, 
au învățat —■ și dascăl 
le-a fost muntele în mă- v 
runtaiele căruia scormo
nesc după cărbune 
cît de importantă

30 000 tone de cărbune 
extrase suplimentar 

dintr-un abataj cameră
DIN REALIZĂRILE CINCINALULUI

• Media depășirii productivității muncii planiii- 
cale pe cincinalul 1976—1980 a iost de aproape 1 000 
kg/post

• Plusurile acumulate de-a lungul anilor la pro
ducția de cărbune extras : 1976 — plus 7058 tone; 1977 
— plus 9483 tone; 1978 — plus " .................
plus 4949 tone, iar la zi, în anul 
de tone extrase suplimentar.

6781 de tone; 1979 —
1980, aproape 1000
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disciplina, omenia, unita
tea de păreri și de acți
une. îndărătnicia lui Du
mitru Săbău de a nu su
feri să-l vadă pe altul 
muncind mai mult decît 
el, dar nici de a-1 accep
ta ortac pe cel delăsător, 
este un exemplu al dăru
irii de sine.

Cunoscători ai tainelor 
mineritului, al mineritului 
clasic, din bătrîni, cînd 
„camera" era abatajul de 
bază al minelor, ortacii

brigada lui Dumitrudin
Săbău au confirmat, prin 
graiul elocvent al cifre
lor, adevărul vechii zicale 
românești că omul sfin
țește locul, au demonstrat 
că și în condiții vitrege 
de zăcămînt cînd 
poți folosi altă 
re decît lopata 
de perforat, se 
producții înalte 
sporurilor de productivi
tate.

nu
mecani-za- 
și mașina 
realizează 
pe seama

Cînd iți cunoști mese
ria și menirea, cînd știi 
că rodul muncii tale, căr
bunele, contribuie la dez
voltarea industriei româ
nești, așa cum o știu mi
nerii brigăzii mult expe
rimentatului Dumitru Să- 
bau nimic nu te poate 
împiedica să-ți organizezi 
bine-munca, să folosești 
din plin timpul ca să ob
ții producții și producti
vități tot mai mari, nimic 
nu te poate împiedica 
să-ți îndeplinești exem
plar înalta îndatorire pa- J 
triotică de a da țării,
conomiei naționale, in
dustriei cărbunele de ca
re are nevoie, de o cali
tate mereu îmbunătățită.

e-

Dorin GHEȚA

COMUNICAT
In legătură cu folosirea 
autoturismelor în zilele 

de 27 aprilie 1980, 
1—4 mai 1980

Invitații noștri la mina Petrila — ILIE FILICHE, șef de brigadă la I.M. 
Paroșeni și ing. GHEORGHE BERCA, de la I.U.M.P., afirmă

Mobilizarea exemplara, organizarea 
unitara, eficienta - caracteristici ale 

activității de extracție
Mecanizarea complexă a 

lucrărilor din subteran 
reclamă întronarea în ca
drul fiecărei formații de 
lucru a unei riguroase dis
cipline tehnologice. ■ 
nerespectare a 
programului de 
re poate atrage după 
consecințe negative 
buna desfășurare a 
yității de extracție.

La mina Petrila, însoțiți 
de specialiștii amintiți, in
vitații redacției și de ing. 
Petru Vărgatu de Ia sec
torul IV, bucurîndu-ne în 
același timp' de participa
rea tovarășului loan Or- 
za, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, ne-am 
îndreptat spre abatajele 
mecanizate ale minei.

Despre ce trebuie făcut 
la I.M, Petrila ca mecani
zarea să contribuie în

Orice 
cerințelor 
mecaniza- 

sine 
in 

acti-

mod substanțial la spori
rea producției de cărbune, 
lăsăm să spună specialiștii, 
care în ziua de 23 aprilie 
a.c. ne-au însoțit în aba
tajele mecanizate ale mi
nei Petrila.

GHEORGHE BERCA, in
giner constructor de uti
laj minier: „Mina Petrila 
a fost dotată în ultimul 
timp cu trei complexe me
canizate construite în uzi
na noastră. încă 'de la 
montarea în abataj a pri
mului complex, noi, cons
tructorii de utilaj nu nu
mai că am acordat asisten
ță tehnică, ci am urmărit 
îndeaproape comportarea 
utilajului în’ exploatare. 
Acest lucru a permis ca 
următoarele complexe să
fie îmbunătățite atit cons
tructiv cît și calitativ. As
tăzi am vizitat abatajul 
mecanizat 431 și 433 din 
stratul 3 bloc 2 sector IV /'

și pot să afirm că 
mov area noilor tehnoiogii 
depinde de oameni, de mo
bilizarea și pregătirea pro
fesională a acestora. Spun 
aceasta deoarece în aba-

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

DIN P.: RTEA 
CONSILIULUI DE STAT

Instalatorii Tudor Coman și Gheorghe Pruleanu 
din brigada complexă condusă de Constantin Tonciu 
sub atenta îndrumare a maistrului instalator Nico- 
lae Hristea execută instalația sanitară la blocul 47 
tronsonul B din Petroșani. Foto: I. LICIU

1. In ziua de duminică, 
27 aprilie 1980, autotu
rismele proprietate de 
stat sau obștească pot 
circula, cu respectarea 
dispozițiilor legale pen
tru zilele lucrătoare, iar 
autoturismele proprieta
te personală pot circula 
indiferent de numărul 
de înmatriculare, cu soț 
sau fără soț, al autotu
rismului.

2. In zilele de 1—4
mai 1980, autoturismele 
proprietate personală 
pot circula indiferent de 
numărul de înma'ricula- ‘ 
re, cu soț sau fără soț, i 
al autoturismului. I

ÎN ZIARUL DE AZI

• Din viața organizațiilor de partid ■
• în întimpinarea Congresului al Xl-lea 

al U.T.C.
(în pag. a 2-a)
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Ne gîndim la flori în 
fiecare primăvară cate în
seamnă pentru noi o mul
titudine de certitudini, de 
glnduri pentru viitor. In
trarea în acest anotimp 
este un triumf de lumină 
care dă curs serelor, co- 

. lorînd petalele, în aștep
tarea celui mai îndrăgit 
oaspete . — soarele — cu 
mirifica lui mîngîiere. Tre- 
cern prin aceste dimineți 
îndoielnice, în care nu 
știm dacă va fi sau nu 
senin, dacă va apare sau 

, na soarele, gîndmdu-nc la 
flori. Deznădejdile din 
alți ani ni s-au risipit. Cel 
puțin,'în Petroșani, unde 
am întîlnit la tot pasul 
fiori. La florăria din oraș, 
la colțul străzii sau la 
marginea parcului de un
de ne-au surîs gai oalele, 
zambilele și ghioceii, făcîn- 
clu-ne p. mi-i raia mar fru- 
moasi. Nt'i' ■ inhicvi

în cale tonetele ambulan
te în care florile așternute 
și stropite cu lacrima rece 
a apei ne atrăgeau privi
rile, trimițintiu-ne gînclul 
spre cei de acasă, spre

de flori ce ne-ar fi nece
sară, mult mai sporită de
cît în alte zile. Datorită 
acestui fapt, este un fel 
de victorie cînd reușești 
să te îndrepți spre casă

SUBLINIERI Gîndindu-ne 
la flori

cei de mai departe cărora 
— ar li un gest frumos sâ 
le trimitem un semn al 
prieteniei sincere. Dar... 
De cc trebuie să existe și 
un asemenea dar * Un mo
tiv care face ca dimi
nețile și amiezile noastre 
să poarte o ușoară adiere 
de nedumerire.

Irț primul rînd, atunci 
cînd se apropie sărbători
le. cei care se ocupă de 
<ometcializatea florilor nu 
se gîndesa la cantitatea

purtind în mină gingașele 
tulpini învelite în hîrtic. 
Un 'alt aspect: ghioceii și 
brlndușele, zambilele și 
lalelele, de obicei, nil se 
găsesc la florărie. Prin 
bunăvoința florăteselor 
acestea apar ia colțul stră
zii, pe bordura care măr
ginește [ic.icul, din cenliul 
orașului Petroșani, uneori 
chiot pe caldarîmut tro
tuarelor. așezate pe o bu
cată de ziar sau intr-un 
coș de mtie-ie Modul de

comercializare contrastea
ză evident cu gingășia a- 
ceslor flori. Atit în ceea 
ce privește prezentarea cit 
și prețul acestora care es
te în funcție de... latitu
dinea florăresei. Din a- 
ceastă cauză, un buchet 
de zambile îl poți obține 
cu 3 iei dintr-un loc și cu 
5 lei din alt loc, la numai 
3 metri depărtare. Nu sc 
poate face oare ordine 
și în acest domeniu.? Nu 
am vrea să se înțeleagă 
cumva greșit. Avem ne
voie de cît mai multe 
flori, am dori să le întîl- 
nim la fiecare colț de 
stradă, dar nu în condi
țiile descrise mai sus. Es
te necesară intervenția 
promptă a factorilor 
ponsabili, eu atit mai 
ci cît esle voita de 
domeniu cate ne face 
ța mai fiumoasă.

Valeriu COANDRĂȘ

res-

un 
via-
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La mina Bărbăteni

Muncă politică intensă, orientată spre 
o eficiență mereu crescîndă

Un adevăr de o simpli
tate -convingătoare ce-și 
păstrează valabilitatea in 
practica muncii de partid, 
il constituie confirmarea 
pe care rez'jJ'aicle econo
mice <j dau i ivn-At 1 po
litice desfășurate de 
comuniști. Eficiența mun
cii de partid este reflec
tată in primă și ultimă 
instanță de rezultatele e- 
conomice, glăsuiește a- 
cest adevăr axiomatic, 
iar prin prisma lui se 
poale spune că, și la mina 
Bărbâleni, în ultimul timp 
s-au făcut pași importanți 
pe ca’ea perfecționării sti
lului și metodelor de mun
că ale comitetului', de 
partid. in întreaga activi
tate desfășurată.

In principal, 
organului politic 
câtor ap fost
spre 'întărirea vie 
partid în cele două 
toare productive 
treprinderii. La sectorul I, 
cele mai active forțe u- 
mane au fost mobilizate 
pentru a asigura desfășu
rarea corespunzătoare a 
produc ț ie i în condi l iile
noii tehnologii, la abata
jul frontal dotat cu: com
bină, condus de șeful de 
brigadă Mihai Kovacs, 
Sirius lega! de abataj, . 
complexul de benzi (a- 
vînd un traseu de 22'00

m, din abat.ij piuă în pre- 
parație) s-a aflat, de ase
menea, în atenția comite
tului de partid pe între
prindere <are a luat mă
surile necesare pentru 
funcționarea neîntrerup
tă a benzilor transportoa
re. In paralel s-a acționat 
stăruitor pentru creșterea 
vitezelor de avansare la 
brigăzile de pregătire (con-

tal cu întregul complex 
de lucrări aferente de că
tre sectorul 11 a condus 
la întărirea organizației 
de bază și creșterea pu
terii sale de acțiune în 
producție. Astăzi, toate 
brigăzile din acest co
lectiv sînt conduse de 
comuniști destoinici — 
Nicolae Oprea (abataj 
frontal), Sigismund Ko-

La comitetul de partid 
al minei, tovarășul Va- 
sile Pupăzan, secretarul 
comitetului, și Constan
tin Ignat, secretar 
junct cu probleme 
ganizatorice, ne-au 
fățișat noi preocupări 
comitetului, ale

De Ia Ministerul Educației 
și Învățămîntului

In ziua de 27 aprilie 1980 toate unitățile de în- 
vățăminț își vor desfășura activitatea potrivit oraru
lui stabilit pentru ziua de 3 mai a.c.

Elevii claselor a XII-a vor participa în ziua de 
27 aprilie 1980, Ia proba-test de matematică.

In perioada piemergătoare zilelor de 1 și 9 mai, 
în școli și iacultăți se vor organiza maniiestări poli
tice și cultural-educative, iar în zilele de 2, 3 și 4 mai 
elevii și studenții vor participa Ia activitățile cultu- 
ral-distractive organizate pentru tineri.

acțiunile 
condu- 

orientâte 
ții de 

sec
ate în-

duse de Gheorghe Onofrci, 
Pompei Tdmoleă, loan 
Chine, Ștefan Conduruță, 
Alila Lusz o). Comitetul 
de partid, consiliul oame
nilor muncii, conducerea 
sectorului au avut tot 
timpul în față ca obiectiv 
asigurarea unui indice de 
normalitate optim, astfel 
că in prezent pregătirea 
fronturilor de lucru pen
tru întregul an 1980 cit 
și pentru 1931 se înscrie 
în termenele planificate.

Penlr i creșterea capa
cității productive a secto
rului II, pe baza propu
nerilor făcute de comu
niști, conducerea minei a 
decis o reorganizare a 
forțelor celor două sec
toare productive,
luarea unui abataj fron-

vacs, Ioan Pintecan, An- 
dronie Grumăzescu, Mar
ton Carol (abataj came
ra), Costache Dobra și 
Constantin Onofrci (pre
gătiri), iar conducerea 
lucrărilor este asigurată 
de un corp de ^maiștri 
corespunzător.

Măsurile politice, 
ganizatorice inițiate 
comitetul de partid, 
conducerea operativă 
minei au fost însoțite 
o vie muncă politică 
deosebi la finele 
trecut cînd a fost 
bătută cu cea mai 
exigență problema 
dresării activității
nomice a întreprinderii. 
Anul 1980 â început in 
această notă de exigen
ță. .'

or- 
de 
de 

a 
de 
în- 

anului 
dez- 

niare
re-

eco-

Pre-

ad
or- 
în- 
ale 

organi
zațiilor de bază din ca
drul sectoarelor, des
tinate menținerii și chiar 
accelerării actualului
ritm de extracție. Cu a- 
ceeași exigență, comu
niștii acționează și pen
tru îndeplinirea altor
obiective, cum sînt creș
terea productivității în 
cărbune și pe întreprin
dere, intensificarea ac
țiunii de economisire a 
energiei electrice și de 
recuperare a materialului 
feros, întărirea ordinii și 
disciplinei.

Rezultatele 
superioare pe 
Bărbăteni le 
zilnic, reflectă ,o intensă 
muncă politică, orientată 
cu precădere spre efi
ciență. La originea a- 
cestor rezultate se află, 
după cum ușor se poate 
constata, aportul tot mai 
sporit al comuniștilor, , pu
terea lor de mobilizare, 
acțiunile stăruitoare pen
tru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasa
te în organizațiile 
partid. (I. Mustață).

In întimpinarea Congresului 
al U. T. C.al

O „Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem 
România**.

La compania de pom
pieri militari Petroșani — 
secretar al organizației 
U.T.C., It. Constantin Mîr- 

4)1*,-’"’ s-a desfășurat o re
ușită activitate . politico- 
educativă sub genericul 
„Cînd spunem Ceaușescu, 
noi spunem România". 
Acțiunea a cuprins un 
frumos program de" cânte
ce patriotice și ostășești 
precum și o seară lemati- 

.................. " '' ’ îplăp- 
speia- 

pre- 
opera

că intitulată „Mari 
tuiri ale României, 
liste — tinerelul, 
zență activă in 
constructivă din patria 
noastră".

O altă 
prinsă 
U.T.C. a 
pompieri

• Album — ștafeta
Turtind sbevențe și în-’ 

semnări din munca și via
ța tinerilor, albumul-șța- 
ietă „In întimpinarea 
Congresului U.T.C." a fost 
preluat de la mina Lu
peni, de către tinerii de 
la Preparația din locali
tate. De aici el va stră
bate it'inerariul. I.M. Uri- 
cani — S S.H. Vulcan și

acțiune . inlre- 
de , organizația 
campaniei de 
Petroșani „este

și „Luna înfrumusețării 
cazărmii" care a prilejuit 
o mobilizare largă a ti
nerilor militari Ta plan
tarea de pomi și flori, a- 
menajarea de spații verzi, 
vopsirea aparatelor de 
gimnastică, văruirea gar
dului, repararea robineți- 
lor și a clanțelor de la 
uși. Cu această ocazie 
tinerii ostași au realizat 
un număr important de 
ore de muncă patriotică.

Toate aceste acțiuni 
întreprinse de organizația 
U.T.C. de Ta compania de 
pompieri sînt dedicate m- 
limpinării. celui, de-al 
Xl-lea Congres al U.T.C. 
- - eveniment de .seamă 
in v ia ța tinerei general ii 
din patria noastre. (loan 
Jll'EA, corespondent)

apoi din nou va trece 
„granițele" municipiului, 
in organizațiile U.T.C. 
din județ. El poartă cu
prinse intre coperți fap
te de hărnicie și abne
gație alo tinerilor din Va
lea Jiului care întîmpină 
forumul tineresc cu noi 
și finporiante realizări. ?

După lucrările de renovare de Ia fabrica de produ
se lactate Livezeni, au intrat in funcțiune și două mo
derne aparate de îmbuteliat Japte și iaurt.

foto : Ion L1C1U

economice 
care mina 
raportează
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(Urmare din pagina I)

tajul condus de șeful de 
schimb Vasile Herineanu, 
riparea transportorului se 
făcea cu ajutorul unui 
stîlp SVJ montat la stîl- 
pul de susținere al sec- 

nu cum ar fi fost 
cu dispozitivul de 
fapt care condu- 

cele mai multe ori
la deformarea 
tijei cilindru
lui. In abata
jul condus de 
Ștefan 
dieanu

|iei și 
normal 
ripare, 
ce \de

Co- 
un alt

Nu demult s-a desfășu
rat fază municipală a con
cursului „Stăpîni pe fo
iau" la care au partici
pat tineri 6in .unitățile 
de transport auto ale 
Văii Jiului. Pavel Cons
tantin de la l.T.A. Petro
șani și' Viorel Mihai de

la S.T.R.A., cei care s-au 
clasat pe primul Ioc în 
această etapă, vor partici
pa duminică la. fază ju
dețeană a concursului ca
re va avea loc la Deva. 
Le urăm mult succes !
(C. VAL.)

• REPETIȚII. în aces
te zile la Teatrul de stat 
Valea Jiului se repetă, 
sub . „bagheta" lui Florin 
Fătulescu, comedia -Fele 
și caii verzi» de Mircea 
I. Ionescu. Este prima 
dată cînd înainte de a fi 
definitivată piesa, au a-

părut afișele și progra
mele de ' sală. în „chip" 
de fotbaliști : Mihai Uli
ța, Dinu Apetrei, Florin’ 
Plaur și ...Corvin Alexa l

• „SFATUL GOSPODA
RILOR" întrunește la Lu
peni, cel puțin o dată pe 
lună, edilii orașului, res
ponsabilii asociațiilor de 
locatari, conducerea 
E.'G.C.L. și deputății pen
tru a dezbate probleme 
curente de gospodărire și

care practic exploatează 
complexul mecanizat".

ILIE FTLICIIE, miner 
specialist., șef de brigadă 
la I.M. paroșoni, veteran * 
al mecanizării în Valea 
Jiului: „In cei peste 10 
ani de cînd s-a introdus 
mecanizarea la . mina Pa- 

: roșeni am lucrat pe dife
rite tipuri de complexe. 
Esențial intr-un abataj me-

autoutilare. Dezvoltarea 
mineritului, introducerea 
pe scară largă a mecani
zării fac necesară pre
zența în cadrul fiecărei în
treprinderi a unui .ase
menea atelier. Cu ații mai 
mull la mina Petrila .un
de există, de pe acum, 
o bună dotare tehnică".

Pe traseul străbătut db 
la ‘suprafață pînă la aba-

care , o aro mecanizarea lu
crărilor din subteran, in
vitații noștri au dorit, la 
ieșirea din mină să-și ex
prime părerile unor cadre 
din conducerea ' unității, 
dar directorul, întreprin
derii, ing. Aurel Brînduș și 
inginerul șef Ion Mîrlogea- 
nu, cu toate că cunoșteau 
scopul vizitei noastre^ nu 
și-au găsit

MECANIZAREA COMPLEXĂ
aspect: intr-o săplămî-

s-a făcut decîtnă nu
o singură dală pășirea 
cadrelor, lucru cu totul 
nepermis. Trebuie să amin
tim că, cu aceste utilaje 
s-au obținut în primele luni 
de exploatare producti
vități de peste 10 tone/ 

—- la mina Lu- 
cu un complex 
productivitatea 

post a fost de 
tone). Rău este 

că s-a neglijat activitatea 
de întreținere și revizie a 
utilajului. Pornind de la 
acest lucru, . considerăm că 
este necesară o mai bună 
Organizare a lucrului în 
abataj.

Și constructorul are de
ficiențele sale pe care 
nu le trecem cu vederea 
și ne străduim să le în
lăturăm pe cit posibil, dar, 
gîndesc, că trebuie spri
jinit într-o mai mare mă
sură de beneficiar, de cei

post. (n.n. 
peni, tot 
românesc, 
muncii pe 
peste 14

înfrumusețare. In această 
săplămină, în afara pro
blemelor cunoscute, sfa
tul gospodarilor a contri
buit la soluționarea unor 
cereri și propuneri ale ce
tățenilor, vizînd îndeo
sebi, întreținerea fondului 
locativ.

O UN ■ FENOMEN PU
ȚIN OBIȘNUIT pentru 
siîrșitul lunii aprilie: a 
nins din nou, in Paring ! 
Ieri .dimineața, după cum

canizat sînt: spiritul : in- tajele mecanizate, " am" in
ventiv ; al fiecărui mem- lîlnit și alte aspecte , ue- 
bru din formație, modul (: .gative, aspecte" legale atît 
cum acționează și cum își ' . . .. ..
organizează munca. Oa
menii brigăzii cunosc per- 
fect condițiile din abataj 

" și, în funcție de acestea, 
ei pot să-și confecționeze 
diferite dispozitive de mi
că mecanizare. să aducă 
îmbunătățiri constructive 
utilajului. Intr-un abataj 
mecanizat a cărui lungi
me nu depășește 20 m, în
treținerea și exploatarea 
utilajului trebuie să fie 
ireproșabile. La ’ Paroșeni, 
de pildă, noi am fixat pe 
stilpii secțiilor niște cutii ’ 
cu scule și piese de schimb 
foarte necesare în execu
ția rapidă a acestor o- 
peraț’ii. Trebuie să .amin
tesc că în vederea scur
tării operațiilor de. de
montare și remontare în alt 
panou al utilajului, la mi
na noastră s-a făcut un 
atelier subteran, dotat prin

ne-a comunicat stația me
teorologică. straiul nou 
de zăpadă a atins 12 cm. 
O promisiune că sezonul 
sportului alb se va pre
lungi mai mult ca in alți 
ani în ...mai.

« LA ȘTRANDUL PRE
PARATORUL din Lupeni 
au început lucrările, in 
vederea pregătirii acestei 
mult căutate baze sportive 
pentru noul sezon estival.
Se lucrează la repararea ■

de organizarea muticii, cil 
și de spiritul gospodăresc. 
In acest sens dăm ’ 
un singur: exemplu : , 
circuitul puțului nr. 
de la orizontul 50 
„depozitat" un complex 
mecanizat care a funcțio
nal doar șase luni, a mai 
stat apoi o lună pînă a
fi scos din presiunea a-
batajului, iar în prezent
urmează să fie scos ia
suprafață. pentru a fi re
parat. Cert . este că • ia
ora actuală utilajul nu
funcționează, la cheltuie
lile de amortizare se mai 
adaugă cele care privesc 
reparația și transportul din 
subteran la suprafață, asta 
fără să mai amintim și 
nerealizările ,1a producția 
de cărbune. Să fie acesta 
un mod de a înțelege me
canizarea la I.M. Petrila ?

Dată fiind importanța pe

doar
. In :

12 . 
este

bazinelor, a cabinelor 
precum și la revizuirea 
instalației de apă caldă. 
Se depun strădanii ca în- 
cepind de la 15 mai ștran
dul să-și poată primi mu
safirii în cele mai bune 
condiții.

• PESTE 20(1 DE ORE 
DE MUNCA PATRIOTI
CA au efectuat lucratorii 
minei Lonea, îndeosebi 
personalul TESA la rea- 
menajarea căminului de

timp pentru 
această dișcu-' 
ție. * Intrase
ră in mină de
și au fost ru-1 
gați Insistent 
să finalizeze 

acțiunea printr-o discu-’ 
tovărășească cu ■ a- 
măi mult cu cit. doi 

specialiști, ’ un șef de bri
gadă și un inginer și-au 
iăsat’ tfebiiriie lor și ău 
venit la Petrila, la invi
tația redacției,. să : împăr- : 
tășească din experiența lor. 
Și, după cum s-a văzut, 
conducerea întreprinderii 
avea ce auzi și putea 
chiar unele măsuri, 
nu s-a manifestat 
măcar curiozitatea de 
vedea ce spun oamenii 
„din afară" despre modul 
cum se face mecanizare 
la Petrila. Le facem cu
noscute opiniile pe a- 
ceastă cale, cu răspunde
rea la care ne obligă sar
cina trasată . de secretaful 
general al partidului de a 
folosi la capacitate tehni
ca din dotare. Și, sperăm, 
opiniile exprimate în ar
ticolul de față vor fi tra
tate cu aceeași răspundere.

(ie
tlt

lua 
Dar 
nici 

a

nefamiliști. Incepînd de | 
săptămîna viitoare cămi- I 
nul va oferi condiții spo- | 
rite de confort și destin- ' 
dere noilor încadrați ai 
întreprinderii. ;

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

> ~r J
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DiaBB cs:â
In refolosirea ambalajelor din sticlă sînt deopo

trivă interesați atît cetățenii cît și lucrătorii din co
merț și oamenii muncii din unitățile producătoare ale 
căror bunuri sînt trimise lâ beneficiari în aceste am
balaje. Valorificîndu-le, posesorii primesc, operativ, 
contravaloarea lor. Achiziționîndu-le și punîndu-le la 
dispoziția fabricilor de conserve și a unităților de îm- 
buteliere, lucrătorii din conerț asigură una din con
dițiile principale pentru a primi la rîndul lor mărfuri 
mai diverse pentru a le desface populației. Refo
losirea sticlelor și borcanelor înseamnă, totodată, e- 
conomie de combustibil, energie, materii prime și 
muncă. In lumina reglementărilor statuate de Decre
tul nr. 4G5/1980, recuperarea Si introducerea în cir
cuitul economic a 
este o obligație de

să subliniem în- 
în. toate maga- 
procedează la 

unele centre

tuturor materialelor 
importanță majoră.

refolosibile

cele-
Valea. 

am- 
la

borcanelor de
trei

în Petroșani și în 
lalte localități din 
Jiului, achiziționarea 
balajelor din sticlă de 
populație este organizată
pe cartiere și părți ale lo
calităților, punctele cțe 
achiziționare fiind, cu pu
ține excepții, în apropierea 
concentrărilor demografi
ce, posesorii fiind astfel 
scutiți de deplasări cu 
mijloacele de transport in 
comun pînă la punctele 
de achiziții. După cum ne 
informa directorul unită
ții din Petroșani a Cen
tralei pentru valorificarea 
ambalajelor, tovarășul Io
nel Cazan, la dispoziția 
popuia|iei din Petroșani se 
află 13 centre de achiziți
onare a sticlelor și borca
nelor care funcționează 
atit dimineața cît și după- 
amiaza in toate zilele săp- 
tăminii. Sini, credem, sem- 

. nificătive în acest 
cîteva cifre despre 
zările centrului de 
ziționare a ambalajelor din 
sticlă aflat lîngă halele 
din Petroșani. In numai 20 
de zile lucrătoare din lu
na aprilie, acest centru a 
achiziționat de la populație 
18 596 de borcane și 
21 683 sticle, plătind ope
rativ pentnr ambalajele 
prezentate peste 40 000 lei. 
Acestea doar în 20 de zile, 
adevărat cu un program de 
lucru de 10 ore.

Obligații precise, 
cent revizuite și 
pietate prin Ordinul 
10/1980 
Comerțului Interior 
vind achiziționarea

. balajelor din sticlă de 
populație, au, de aseme
nea, toate magazinele a- 
limenlare mai importante. 
Posesorii de ambalaje au 
astfel posibilitatea să a- 
leagă unitatea de achizi
ționare cea mai apropiată 
la care se pot prezenta cu 
orice cantități. In plusf ma
gazinele alimentare oferă 
posibilitatea \ alorificării

sliclelor și
către populație sub 
forme avantajoase — pen
tru, numerar, la schimb și 
contra marfă.

In magazinul alimentar

tăm populația să valoriîi- 
ce ambalajele din sticlă 
în unitatea noastră".

Trebuie 
să că nu 
zinele se 
fel, iar la
de achiziționare se. mai for
mează uneori cozi, se acu
mulează mari cantități 
de lăzi cu borcane și sti
cle netransportate, 
ce întreține un aspect 
plăcut în cartierele 
locuințe.

Prin aplicarea unei 
poziții recente, 
de achiziționare 
și înființarea de noi- cen
tre va trece din subordinea 
C.V.A. în cea a I.C.S.A. și 
A.P. din Petroșani și a în
treprinderilor comerciale 
mixte din orașele Vulcan

pionieri și 
comisiile de fe-

Roșie.

Din scrisorile sosite
la redacție

ceea
ne- 
de

dis- 
centrele 

existente

sens 
reali- 
achi-

corn
ii r,

al Ministerului

nr. 18 din Petroșani am 
întîlnit și o propagandă 
vizuală adecvată, cu bun 
conținut. „In unitatea 
noastră — informează un 
anunț din magazin 
achiziționăm borcane și 
sticle de Ia populație, or
ganizațiile de pionieri, 
U.T.C. și comisiile de fe
mei, cu numerar, la 
schimb și contra marfa la 
prețurile aprobate. Invi

și Lupeni. Noua măsură 
trebuie să conducă la îm

bunătățirea activității de 
achiziționare, la înlătura
rea neajunsurilor care 
mai există în acest dome
niu, la creșterea ' cantită
ților de ambalaje din sti
clă 'readuse* în circuitul el 
conomic. Pe lingă 
bună organizare a

tații la punctele de achi- 
' ziționare. și în magazine., 

o contribuție mai susținu
tă vor trebui să aducă pen
tru valorificarea tuturor

. rezervelor de ambalaje re
folosibile școlile, organi
zațiile de 
U.T.C.,
mei și de Cruce 
Ideea care trebuie să că
lăuzească preocupările tu
turor acestor factori este 
cea a economiilor însem
nate de combustibil, ener
gie, materii prime și mun
că ce se pot obține prin 
refolosirea borcanelor și 
sticlelor și nu atît cea 
a realizării de fonduri în 
conturile proprii.

Totodată, este necesar 
ca cetățenii să nu prezinte 
la magazine și la centrele 
de achiziționare decît am
balaje curate, neciobite, 
iar casierele magazinelor 
alimentare și achizitorii 
să manifeste exigență fa
ță de starea de igienă pe 
care trebuie să o aibă în
deosebi sticlele cu dife
rite destinații, pentru a se 
evita ajungerea în.instala
țiile de spălare mecani
zată a unor ambalaje cu 
impurități și miros de ulei 
rînced sau chiar petrol.

Ca urmare a consumului 
din perioada iernii, 
țiile cămărilor sînt 
ocupate de borcane 
ele goale. Sezonul 
rificării 
este însă 
de achiziții preiau cu pla
ta- imediat la ~ prezentare 
orice cantități.

spa- 
acum 

și sti- 
valo- 

acestor ambalaje 
în toi, centrele

Preocupări gospodărești
cesară zonelor verzi e- 
xistente și extinderii lor. 
Intr-o singură ' săptămînă, 
în cartier s-au plantat 250 
de trandafiri, 160 arbuști 
ornamentali, iar în curînd 
pe rondurile săpate și fru
mos amenajate se vor să
di flori. In fruntea acțiu
nilor gospodărești din 
cartier se află deputatul 
Ioan Geană, locatarii loan 
Mureșan, Ilie Necula, 
Gheorghe Blaj, Vasile Ne- 
goiță, lordache Ciobanu, 
dar se poale afirma că la 
aceste acțiuni participă 
cu mic cu mare aproape 
toți locatarii' din cartier.

Asociația de locatari nr. 
din orașul Uricani2

află în plin centrul 
tierului Bucura. Prin 
plasare 
administratorului ei, 
varășul Marin Feraru, 
firesc ca asociația de 
catari să cunoască 
blemele ce frămîntă locu
itorii cartierului și îm
preună cu ei, bineînțeles, 
să le rezolve cu opera
tivitate. Intr-o mică ma
gazie a asociației de lo
catari există cazmale, gre
ble și lopeți, unelte indis
pensabile amenajării zo
nelor verzi. Au mai fost 
procurate 200 kilograme 
de săm.înță de iarbă ne-

se
c ar
am- 

și preocupările 
to- .
.. e
io-

pro-

E.'timie MARDARE, 
Uricani

Primiți cu ușile închise
Cele relatate s-au întîmplat în ziua de 10 aprilie,, 

ora 21,05 în stația de autobuz de lîngă noul spital din 
Petroșani. Autobuzul de pe traseul Petroșani .— Lonea 
a oprit în stație, dar cîțiva dintre călători care doreau 
să meargă pînă în Piața Victoriei din Petroșani n-au 
reușit să urce. Imediat a apărut autobuzul de Aninoa- 
sa. Ne-am grăbit să urcăm, dar ușile au rămas închise. 
Ajunși, totuși, în centru, am cerut la dispecerat lă
muriri cu privire Ia atitudinea șoferului și taxatoarei 
de pe autobuzul de Aninoasa, dar nimeni n-a catadic
sit să răspundă. Doar taxatoarea în cauză, care se afla 
la dispecerat, a replicat: „Ați avut autobuzul local în 
față, de ce nu ați urcat ?!" și cu acestea ne-ă trîntit 
ușa. După cite știm, indiferent de rută, ușile trebuie 
deschise cînd autobuzele opresc în stație. Ulterior, am 
aflat că taxatoarea se numește Deliu. Am sesizat , a- 
cest fapt în dorința de a se lua măsuri ca asemenea 
atitudini să nu .se mai repete.

• Margareta MERCAș,
Petroșani

activi- Toma
o mai

ȚAȚARCA

asta, 
sticle
le iei

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a»
• ȘANDOR RICZA și 

MARIA POPESCU, Vulcan: 
Am discutat . sesizările, dv. 
împreună cu factorii .. com- 
petenți < de la -Consiliul 
popular al orașului Vulcan. 
S-au întreprins și unele mă
suri în vederea... înlăturării 
risipei de apă la 
consumatori pentru a 
ameliora
Problema 
zolvată.
debitului

depășirea planului de 
zări în fiecare lună 
faptul că cetățeni din 
localități găsesc in Petro
șani medicamentele de care ; 
au nevoie. Adevărat că mai 
apar și unele goluri. Aces-

\ in zul dv, incepînd din iu 
mai. pentru că în aprilie 
ați depus la ini:eprinde>ea 
unde lucrați actele cerule, 
deci ați îndeplinit condițiile 
rare \a dau dreptul ta a- 
locație.

Cum 
mamă ? Tata lasă 
le goale și tu 
pline ?!...

Notă

Restant ieri

unii 
se 

aprovizionarea dv. 
nu este total re- 
Pînă la sporirea 

de

Răspundem

apa la cap-
țări, vor mai fi unele greu-
tați.

• PETRU ȘTEF, Petro-
șani : Știlpii electrici rupți
despre care a fost vorba
în ultimele corespondențe

cititorilor
tea sînt însă de scurtă du
rată.

ale dv. au fost ridicați.

• PETRU OLTEANU, Lu
peni: Cazul sesizat de dv. 
este cercetat în- prezent 
de organele competente 
în vederea elucidării.

• FRANCISC BAKOS, 
Petroșani; Farmaciile din 
Petroșani au fost și sini în 
general bine aprovizionate 
cu medicamente. Dovadă,

GHERASIM, 
Lămuririle ce 

corecte, 
alocația de

copilul care s-a 
aprilie se acor- 
regtementăritor 

ni.

• AUREL
Uricani:
le-ați primit sînt
Intr-adevăr,
stat pentru 
născut la 1 
dă, potrivit
■slaviate prin Decretul 
246/1977, din luna următoa
re celei în care sînt întru
nite : condițiile ce produc
dreptul la alocație. In ca- nu într-o berărie.

• STEI AN CONSTAN- 
TiNESCU, Lupeni: Sesiza
rea dv. adresată' redacției 
a fost urmată de o anchetă 
făcută de tovarășa Ioana 
Mesaroș, secretară a Comi
tetului orășenesc de partid 
Lupeni. A rezultat că, des* 
considerînd profilul unității 
de alimentație publică pe 
care o reclamați, ați pre
tins, (împreună cu prietenii) 
să fiți serviți cu cinci sti
cle de bere, fără cele .200 
de grame de plăcintă ofe
rite de vînzătoare. Apoi, 
nemulțumiți, v-ați antrenat 
într-o discuție neprinci
pială cu vînzătoarea, refu- 
zînd plăcinta. Aț- avut o 
pretenție greșită, ați greș: 
refuzînd plăcinta pentru că 
vă aflați într-o plăcintărie,

■•t

meo Dragu, Mir< ea Po
pa și ștefan Kanez care 
nu s-au sfiit să pună mî-ț 
na pe o greblă sau lopată. 
Dar aceasta, sub privirile: 
unor colegi ce alcătuiau 
galeria unei ,,miuțe“, încro
pită în apropiere. Timpul’ 
s-a scurs, căminul era 

acoperite de-acum curat, „miuța“ 
însă nu se încheiase. Du-• 

------- i „flu
ierul final", „galeria" și-a: 
încetat „activitatea", tră-

Este intr-adevăr 
max ură și studenții 
căminul nr. 2 și-au 
pus să iasă pentru 
o oră la muncă 
tică, pentru a culege din 
jurul blocului în care 
lpcuiesc, dovezi incon
testabile ale lipsei de 
bună cuviință, < ;
pînă nu demult de o z.ă- .... ......... ...... ......
padă insolentă... Insă la pă < iteva minute, la

din 
pro- 
doar 

patrio-

apelul comitetului stu
dențesc de cămin au răs
puns doar 
ducativ.
Și 15 băieți pe care îi re-

directorul e- gîndu-și pașii, la fel de
i a 

nu- 
nostru

Și-n 
unde-și 

„activitatea" 
rămas „pete . 

ce con- 
mod evident 
celor 15 stu- 
a profesorului

administratorul leneși, spre intrarea 
. 7- ----- E -- ceea ce frumos se

dam cu numele,: Eugen mește „Căminul 
uliga, Vereș Laslo, Fio- _ casa noastră".

urma lor, acolo 
desfășurase 
galeria, au 
albe și negre’ 
traslau în 
cu munca 
denți 
lor...

rin Grec, Constantin Va- 
sile, Viorel Groza, A- 
drian Dumitrescu, Leo
nida Onac, Horia Firă- 
nescu, Vasile Scheuleac, 
Grigore Pintea, Adrian 
Gabor, Liviu Dima, Ro-

și

SEMNE DE ÎNTREBARE
CREMATORIUL HIRTI- 

1LOR. Intr-un loc mai lă
turalnic din incinta hale
lor din Petroșani se află 
două containere de mare 
capacitate, : unde se depun 
reziduurile provenite din 
piață. Paralel cu rezidu
urile, lucrătorii unităților 
comerciale' din piață a- 
runcă aici hîrtii și car
toane care aprinse trans
formă containerele în a- 
devărate crematorii unde 
ard zilnic ore în șir însem
nate cantități de hîrtie ce 
pot fi refolosite. Pe lingă 
risipă, fumul provenit din 
arderea hîrtiilor poluează 
atmosfera. Servești o be
re pe terasa restaurantu
lui „Cerna", «servești», fă
ră să vrei și o porție de 
fum. Sau se pune stavilă 
risipei de hîrtie recupe-

rabilă sau e cazul să inter
vină pompierii ?

NEDUMERIRE. Tovară
șul Dan Chiaburu clin ora
șul Petrila a dorit să-și 
cumpere cărți de joc mar
ca Flyng House. Nu mi
că i-a fost nedumerirea o- 
mului cind la magazinul 
de produse electrice din 
Petrila pachetul a costat 
30 lei. Pentru aceleași 
cărți, susține sesizantul, 
i s-au cerut la unitatea 
loto-muzica din Petroșani 
35 lei, iar la magazinul 
cu materiale sportive din 
Vulcan, nici mai mult, nici 
mai puțin de 40 lei. Să 
crească oare prețul aces
tui produs cu cit mergi 
dinspre estul spre vestul 
Văii Jiului sau poate altul 
o fi misterul ?

REPARAȚI CONDUC
TA. Se împlinesc doi ani 
de cind o conductă spar
tă la etajul II de la blocul 
El (mic) de pe Aleea 
Muncii nr. 46 din orașul 
Vulcan inundă și deterio
rează baia de la aparta
mentul 11, locuit de Du
mitru Grădinaru. Sesizări
le făcute de locatar la 
E.G.C.L. Vulcan au avui 
drept rezultat constatarea,; 
defecțiunii de către doi 
tineri care văzind care-i 
situația au promis că 
să vină să remedieze 
fecțiunea cînd va fi

caldă a fost de 
de atunci dar 
mai venit să

se mai așteap-

caldă. Apă 
multe ori 
nimeni n-a 
repare. Ce
tă oare ? (D.C.J
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Tovârâșiri Cornel Burtică

a fost primit de președintele S.U.A.
WASHINGTON 24 (Ager- 

pres), — Cu prilejul parti
cipării la sesiunea Comisiei 
economice mixte româno- 
americane, tovarășul Cor
nel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior ți co
operării economice interna
ționale, a fost primit de 
președintele Statelor Unite, 
Jimmy Carter.

Cu acest prilej, din par
tea președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost transmise președintelui 
S.U.A. cele mai bune urări 
de sănătate și fericire per
sonală. de pace și prospe
ritate pentru poporul ame
rican.

Mulțumind călduros pen
tru urările transmise, pre
ședintele Jimmy Carter a 
adresat, la rîndul său. pre
ședintelui Republicii Socia
liste România cordiale u- 
rări de sănătate și fericire 
personală, de pace și bu
năstare pentru poporul 
român.

La întrevedere a partici
pat ambasadorul României 
la Washington, Nicolae Io- 
nescu.

★
Tovarășul Cornel Burtică 

a avut, totodată, întrevederi 
cu vicepreședintele Statelor 
Unite, Walter Mondale, mi
nistrul comerțului și rela
țiilor economice, Philip 
Klutznick, ministrul agricul
turii, Robert Bergland, re
prezentantul special al 
S.U.A. pentru negocieri co
merciale. Reuben Askew, și 
secretarul de stat adjunct, 
Warren Christopher, cu 
președintele „Eximbank", 
John Moore, cu membri ai 
Senatului și ai Camerei Re
prezentanților,

In cadrul convorbirilor 
s-a exprimat hotărîrea ca, 
în spiritul înțelegerilor din

tre președinții celor două 
tari, să se depună eforturi 
pentru continuarea dezvol
tării și adhicirii raporturilor 
de cooperare economică și 
comercială. Totodată, s-a 
afirmat dorința conlucrării 
dintre-România și S.U.A. pe 
plan internațional, în inte
resul popoarelor român și 
american, al păcii și înțele
gerii între toate popoarele 
lumii.

Au avut loc, de aseme
nea, discuții cu reprezen
tanți ai cercurilor de afa
ceri din S.U.A., fiind abor
date aspecte concrete ale 
desfășurării, raporturilor bi
laterale — actuale și de 
perspectivă — îndeosebi în 
legătură cu intensificarea 
schimburilor comerciale și 
cooperării economice.

PRIMUL MINISTRU IN
DIAN, Indira Gandhi, s-a 
întîlnit, la Delhi, cu mem
brii Comisiei planului, pen
tru a dezbate prioritățile de 
dezvoltare a economiei ță
rii. După cum informează 
agenția France Presse, s-a 
hotărît, cu acest prilej, a- 
nularea celui de-al șaselea 
plan cincinal (1978—1983) 
și elaborarea unui nou plan 
de dezvoltare pe perioada 
1980—1985, ce preconizea
ză o rată anuală, de creș
tere economică de 5 pînă 
la 5,5 la sută, comparativ 
cu prevederile actuale de 
4,7 la sută.

PREȘEDINTELE MOZAM- 
BICULUI, Samora Moises 
Machel, l-a primit pe mi
nistrul chinez al afacerilor 
externe, Huang Hua, aflat 
în vizită la Maputo.

Cele două părți, relevă 
agenția China Nouă, au 
examinat evoluția situației 
din sudul Africii, relevînd 
că victoria poporului Zim
babwe a deschis perspecti-

DUMINICA, 27 APRILIE
8,30 Teleșcoală.
9,50 Șoimii patriei.

10,00 Viața satului.
! 1,30 Box Aspecte din 

finalele turneului in
ternațional „Centura 
de aur".

12,30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Pe marginea Dunării... 

la Brăila.
14,00 Woody, ciocăuitoarea 

buclucașă — desene 
animate.

14,45 Călătorie prin țara 
mea. -

15,10 Șah,
15.25 Telesport.
16.55 Film serial. Război și 

pace. Ecranizare după 
romanul lui Lev 
Tolstoi. O producție 
a studiourilor sovieti
ce.

18,00 1 Mai — zi a solida
rității internaționale 
a celor ce muncesc.

18,20 Tot înainte.
18.40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,15 Cu răspundere, cu 

toate forțele la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei primă
veri: semănatul.

19.25 Antena „Cintarea 
României".

20.25 Film artistic. Lancea 
frîntă. Premieră pe 
țară — Producție a 
studiourilor america
ne.

21.55 Telejurnal.
LUNI, 28 APRILIE

16,00 Emisiune în limba ma
ghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Reportaj serial (I).
19.40 Cu răspundere, . cu 

toate forțele la cea 
mai grabnică dintre

lucrările acestei primă
veri: semănatul.

19,55 Tineretul, puternică 
forță socială, viitorul 
națiunii noastre,

20,10 Cântece patriotice ți 
revoluționare.

20,25 1 Mai -— zi mondială 
a luptei clasei munci
toare, a popoarelor 
pentru libertate, inde
pendență și pace.

20,45 Roman foileton — 
La răscruce de vin- 
turi. Episodul 4;

21,35 Telejurnal.

Reuniunea ministerială 
a O.U.A.

LAGOS 24 (Agerpres). — 
Cooperare și eforturi pro
prii pentru soluționarea di
ficilelor probleme econo
mice cu care sînt confrun
tate statele Africii — aces- 

' tea sînt principalele aspec
te abordate în cursul dez
baterilor reuniunii ministe
riale a Organizației Unită
ții Africane, care se desfă
șoară la Lagos.

în acest sens,, Adebayo 
Adedeji, secretar executiv 
al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa 
(E.C.A.), a subliniat, în 
cuvîntul său, necesitatea 
bizuirii pe propriile forțe 
pentru depășirea handicapu
lui subdezvoltării, mențio- 
nînd că strategia elaborată 
în acest sens de miniștrii 
economiei ai statelor mem
bre ale O.U.A, va conduce

la crearea unei noi ordini 
în domeniul economiei, atît 
la nivel național cît și in
tercontinental.

In continuarea dezbateri
lor, conducătorul delegației 
etiopiene, președintele ulti
mei conferințe ministeriale 
a E.C.A.. desfășurată la 
Addis Abeba, a prezentat 
liniile directoare ale strate
giei de dezvoltare a Afri
cii, ce urmează să fie pre
zentată spre ratificare vi
itoarei conferințe la nivel 
înalt a O.U.A. El a arătat 
că este vorba de un pro
gram-pilot, avînd drept o- 
biectiv soluționarea proble
melor economice și sociale 
ale continentului, pe baza 
eforturilor proprii și a in
tensificării colaborării in- 
terafricane.

ve noi pentru întreaga re
giune. Au fost, de aseme
nea, abordate alte aspecte 
ale situației internaționale 
actuale și probleme ale re
lațiilor dintre cele două 
țări.

DUMINICA 8 și LUNI 
9 IUNIE, în Italia vor a- 
v'ea Ioc alegeri regionale, 
provinciale și comunale, 
consultare electorală ce 
va chema în fața urnelor 
42 961 000 alegători.

IN REPUBLICA SUD-A- 
FRICANA continuă ampla 
acțiune de protest inițiată 
de studenții și elevii afri
cani împotriva discrimină
rii rasiale în institutele de 
învățămînt. Fapt semnifica
tiv : tinerilor de culoare li 
s-au alăturat, joi, peste o 
mie de studenți albi de la 
Universitatea Witwaters-

19.55 Teatru TV. Citadela 
sfărîmată — de Horia 
Lovinescu. Premieră 
TV.

21,50 Telejurnal.
MIERCURI, 30 APRILIE

16,00 Telex.
16,05 Adolescența — vîrsta 

creativității.
16,25 Program de cîntece 

patriotice și revoluțio
nare.

16,35 Forum cetățenesc.
16.55 Fotbal: România —

Cehoslovacia. Trans

PROGRAMUL Țy

MARȚI, 29 APRILIE
10,00 Ora TV de fizică 

. (consultații).
11,00 Film serial. Dalias —■ 

Compania petrolieră 
Ewing. Reluarea epi
sodului 34.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 1 Mai — luptă, unita

te, -solidaritate. /
16,30 Cîntece patriotice și 

revoluționare.
16,45 Din țările socialiste.
17,10 Tragerea de amortiza

re ADAS.
17,15 Clubul tineretului.
18,00 întrebări și răspun

suri.
18,25 Almanah pionieresc.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Zilei mun- 

~ cii — faptele de mun
că ale țării.

19,20 Reportaj serial (11).
19,40 Cu răspundere, cu

toate forțele la cea
mai grabnică dintre 
lucrările acestei primă
veri: semănatul.

misiune directă de la 
stadionul „23 August"

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Reportaj serial (III).
19,45 Noi . femeile I
20,15 Telccinemateca. Ci

clul dosarele ecranu
lui. Joe Hill. Produc
ție a studiourilor sue
deze.

21.50 Telejurnal.
JOI, 1 MAI

10,00 Omagiu lui 1 Mai, 
Cîntece patriotice și 
revoluționare.

10,20 Primăvara ogoarelor.
10.50 In zi de sărbătoare.
11.30 Angajamente și fapte 

muncitorești.
11.50 Cintec drag pe plai 

străbun.
13,00 Telejurnal.
13,10 Itinerar Ja început de 

• mai.
16,00 Telesport,
16,40. Film artistic. Telefo

nistele — premieră pe 
țară.

18 10 In. premieră la I Mai.

rand care au hotărît, la 
rîndul lor, să boicoteze 
cursurila atîta timp cît ce
rerile colegilor lor africani, 
indieni și metiși nu vor fi 
satisfăcute.

ELEMENTE EXTREMIS
TE DE DREAPTA au co
mis, la Roma, o nouă ac
țiune provocatoare. Ele au 
pătruns in sediul unei sec
ții a Partidului Comunist 
Italian 'de pe strada Mon- 
terotondo și au incendiat-o. 
Clădirea a suferit impor
tante pagube.

HUA GUOFENG, premi
erul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, l-a primit pe 
ducele de Gloucester, pre
ședintele . Biroului britanic 
pentru consultări, care se 
află în vizită în China. în 
cursul întrevederii — trans
mite agenția China Nouă 
— s-a subliniat că relațiile 
dintre cele două țări evo
luează favorabil, întărirea 
înțelegerii și cooperării 
chino-britanice fiind avan
tajoasa ambelor părți.

18.25 Oameni și flăcări.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 1 Mai muncitoresc.
19.55 Imn muncii. Spectacol 

festiv dedicat zilei de 
1 Mai.

20.55 Instantanee de mai. - 
21,05 Cîntece de voie bună.
21.40 Telejurnal.

VINERI, 2 MAI
10,00 Tineri în țara tinere

ții di. ’ '
13,00 Album de mai. Emi

siune muzical-distrac- 
tivă.

16,45. In premieră: Noi cîn
tece patriotice și re
voluționare.

17,00 Tineri în țara tinere
ții (H).

18.30 Premiul Euroviziunii.
18.50 lOOt de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Tineri în țara tinere

ții (III),
20.20 Film artistic. Cu mîi- 

nile pe oraș. Produc
ție a studiourilor ita
liene.

21.50 Telejurnal.
SIMBÂTĂ, 3 MAI

10,00 Muzică de promenadă.
10.20 Telccinemateca (re

luare).
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural-artis

tic sportiv.
16.40 Aprilie 1980. Cronica 

evenimentelor politi
ce.

17,00 Rugby: Selecționata
cluburilor bucurește- 
ne — Leinster- Branch 
(Irlanda). Transmisiu
ne directă.

18.35 Copiii din 1980.
19,00 Telejurnal. .
19.25 Teleenciclopedia.
20,05 Film serial Dallas — 

Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 36.

20.55 Studioul varietăților.
21.35 Telejurnal,

Programul magazinelor
PENTRU ZILELE DE 27—30 APRILIE, 1—4 MAI

DUMINICĂ, 27 APRILIE, toate unitățile alimen
tare, inclusiv măcelăriile, vor fi deschise între orele 
7—13.

IN ZIUA DE 28 APRILIE, atit magazinele alimen
tare cît și centrele de carne vor iuncționa cu program 
normal.

IN ZILELE DE 29, 30 APRILIE, unitățile cu pro
gram de lucru pe un singur schimb lucrează cu orar 
prelungit cu două ore la închidere, iar cele care lu
crează cu întrerupere la prînz vor lucra o oră în 
plus, față de programul obișnuit, înainte de masă și 
cu altă oră seara. -

IN ZIUA DE 1 MAI, vor Ii deschise, între orele 
7—11, următoarele centre de pîine și lapte: în Pe
troșani — nr. 12, 16, 133 și 18 ; în Petrila — nr. 42 
și 31; în Aninoasa — nr. 39.

IN ZIUA DE 2 MAI, toate magazinele alimentare 
cu program pe două schimburi, precum și magazinele 
pe un schimb nr. 13, 14, 89, 87, 86 șf56 vor Ii des
chise între orele 7—11,30.

IN ZIUA DE 3 MAI, toate magazinele cu program 
pe două schimburi, inclusiv măcelăriile și majoritatea 
magazinelor cu program pe un singur schimb vor 
fi deschise între orele 7—12,

IN ZIUA DE 4 MAI. toate magazinele cu program 
pe două schimburi vor fi deschise între orele 7— 11,30, 
iar unitățile pe un schimb vor fi deschise, potrivit 
rotației, după programul obișnuit de duminică.

Același orar de funcționare îl au și magazinele 
alimentare ale întreprinderilor comerciale mixte din 
Vulcan și Lupeni.

Magazinele industriale sînt deschise în ziua de 
27 aprilie între orele 8—13, iar în ziua de 3 mai între 
orele 8—12.

r

FILME
’ PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cineva ca tine;
| Republica : Speranța; U- 
I nirea : Camionul de cursă 
I lungă.

PETRILA : Artista, do- 
I larii și ardelenii.

LONEA: Safari Expres.
ANINOASA: Popeye

I marinarul.
I VULCAN — Luceafă- 
Irul: Cine mă strigă.

LUPENI — Cultural ; 
I Colosul din Rodos, seri

ile I—II • Muncitoresc :

I Găină sau vultur.
tJRICANl : Doctorul*

Bethune. *
Box : Semifinalele 
turneului . interna-

16,00
16,05

țional „Centura de\ 
aur“. Transmisiune I 
directă de la pati- I 
noarul „23 August". ■
Telex. 
Teleșcoală.

16,30 Emisiune în limba 
germană.

18.25 Rezultatele tragerii I
loto. J

18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 1 Mai 1980
19,45 Gu răspundere, cu . 

toate forțele la cea I 
mai grabnică dintre • 
lucrările acestei I 
primăveri: semăna- I
tul.

20100 Reflector.
20,20 Film artistic: „Me

dic de periferie" — 
premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor americane.

21,35 Telejurnal.

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI 

Baza de aprovizionare 
Petroșani

ÎNCADREAZĂ

@ muncitori necalificați (bărbați) ab
solvenți a 8—10 clase, în vederea calificării 
în meseria de mecanic utilaje de construc
ții și terasamente (buldozerist-excavatorist)

® conducători auto pentru școlariza
re automacaragii.

Mica publicitate
VIND Volga M. 21, stare 

perfectă, București, telefon 
90 / 45.08.62. (364)

VIND Opel Record 1700, 
reparație capitală recentă, 
te efon 42646. (354)

VIND motocicletă U. cu 
ataș, strada Venus blocul 
7 ap. 4 Petroșani, Chiricea 
Radu. (358)

VIND Renault 8, telefon 
41922 Petroșani. (362)

PIERDUT . carnet de stu
dent pe numele Florescu 
Răzvan, eliberat, de Insti
tutul de mine Petroșani. Se

declară nul ;Ji-z)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Dănilă 
Constantin, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară nu
lă. (359)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Feher 
Petru, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(360)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Abuzătoaie 
Dorin, eliberai de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (363)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA Suciu mulțumește întregului colectiv al 
I.M. Petroșani care a tost alături de noi la încerca
rea grea pricinuită de pierderea bunei noastre mamă, 
soacră și bunică

SUCIU ANA (361)

MEDAUȚIA și ADIViiNibTKA țlA; Petroșani, sli lU-pubilctl, nt. 90, leietoane 4 iu U2 țșecrelariat), 4 24 04 (secții). llPALiULj tipografia Petroșani, sil. KepuOUcii, uz. OL


