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— în procente 
Luna martie Trimestrul I

50 BANI

Mării Adunări Naționale
în. prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte, 
le Republicii Socialiste 
România,’joi 1 aprilie, s-au 
deschis' lucrările în plen 
ale sesijinii a cincea a ce
lei de-a opta legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Deschiderea lucrărilor ac. 
tualei sesiuni coincide în 
mod fericit cu împlinirea 
a opt ani de cînd forul 
suprem al țării, consacrînd 
prin votul său unanim vo
ința întregii noastre na
țiuni socialiste, l-a ales pe

t 6 v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu în cea mai înal- 
tă funcție de stat — aceea 
de președinte al Republicii 
Socialiste România. Ani
mați de cete mai .profunde 
sentimente de dragoste și 
stimă, de prețuire și res
pect față de conducătorul 
iubit al partidului și sta
tului. al întregului nostru 
popor, deputății și invitații 
au adus, și cu acest prilej, 
un fierbinte omagiu întîiu. 
lui președinte; al țarii, în- 
tîmpinîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 1a sosi-

/■cea în sală, cu puternice 
îndelungi aplauze.

împreună cu președintei- 
Republicii, în lojHe oficiale 
au luat lo-c tovarășa -Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 

’ stat.
în -sală se aflau, în - ca

litate de invitați, membri 
ai C.-C. al P.C.R., conducă- 
tori ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor de Ș masă 
și obștești, oarheni ai mun-

(Continuare în pap a tai

înaltelor

La încheierea primului trimestru
Minerii Văii Jiului raportează 

MIILE DE PLAN AU FOST DEPĂȘITE 

Situația realizărilor

La încheierea primului trimestru

Solemnitatea luminării 
distincții pentru rezultate deosebite 

in întrecerea socialistă

I.M. Lonea 100,7 97,8
I.M. Petriia 100,0 100,1
LM. Dîlja 89,6 ' 96,5
I.M. Livezeni 58,5 63,3
I.M. Aninoasa 102,5 101,5
I.M. Vulcan 104,3 107,2
I.M. Paroșeni 95,7 100,0
I.M. Lupeni 100,3 101,7
I.M. Btrbkteni 100,0 100,8
I.M. Uricani 110,0 , 107,6
CJW.V.J. 98,9 100,0

Răspunzînd chemării 
partidului de a sporid ne
contenit producția de 
cărbune, minerii Văii Jiu
lui au făcut încă o dată, 
în acest prim trimestru 
al anului, dovada profun
dului lor atașament ia 
întreaga politică econo
mică a partidului nostru, 
obțitiînd o depășire a 
prevederilor de plan la 
nivelul combinatului mi- 

<

sumate în întrecerea so 
cialistă, exigența anali 
zelor făcute, justețea mă 
surilor stabilise, eficien
ța aplicării acestora, ri
gurozitatea controlului în
deplinirii lor în procesul 
de producție.

Realizările de prestigiu 
înregistrate de minerii 
întreprinderilor noastre ' 
confirmă optimismul ma
nifestat în afirmațiile fă
cute de majoritatea con
ducătorilor minelor din 
Valea Jiului, și publicate 
în ziarul nostru pe par
cursul trimestrului în
cheiat. Reluăm cîteva 
din afirmațiile făcute și 
le completăm cu rezulta-.

nier de aproape 1000 to
ne de cărbune.

Rezultatele obținute de 
majoritatea înțreprinde- 
ilor miniere sub condu- _ Ing. IOAN DUMITRAȘ, 
cerea nemijlocită a orga
nizațiilor de partid, de
monstrează cu prisosin
ță temeinicia pregătiri
lor făcute încă din ulti
ma parte a anului tre
cut, fermitatea și seriozi
tatea angajamentelor a- 'Continuare în pag. a 2-a)
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Succese în realizarea sarcinilor

directorul minei Vulcan : 
„Vom avea extrase la 
sfîrșitul acestui trimestru 
aproximativ 25 000 tone 
de cărbune în plus pentru

La încheierea primului trimestru al a- 
nulyi, oamenii muncii din întreprinde- 
r-,e economice ale Văii Jiului care au 
sarcini pentru export, raportează un șir 
de succese ce evidențiază preocuparea

lor susținută față de această importantă 
îndatorire. Consemnăm o parte din a- 
ceste realizări de la principalele unități 
exportatoare.

Tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a înminat, joi, în ca
drul unei solemnități care 
a avbt loc la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, î- 
nalte distincții ale Repu
blicii Socialiste România

unor organizații județene 
de partid, consilii popu
lare, întreprinderi și cen
trale industriale, 
agricole și
construcții, din 
transporturilor 
municațiilor, 
mărfurilor, de 
re comunală și
servicii, institute de cerce-

tare, proiectare Și ingine
rie tehnologică, pentru 
rezultatele deosebite pb- 

unități ținute în îndeplinirea sar
cinilor de plan pe 1981, 
primul an al actualului 
cincinal, și a angajamente
lor asumate în întrecerea 
socialistă.

silvice, ” de 
domeniul 

și teleco- 
c-irculației 
gospodări- 

prestări de
(Continuare în pag a 1-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor 
organizații județene de partid, consilii populare județene, unități 

economice și institute de cercetare și proiectare (text prescurtat)
Președintele Republicii Socialiste România

e a z ă ;
rilor, de prestări de servicii și institute 
de cercetare și proiectare, se conferă : 

„Ordinul Muncii-'
I:

d e c ret
Art. 2 — Pentru rezultatele deosebite 

obținute în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan la principalii indicatori, 
din agricultura in anul .1981,. în întrece* 
rea dintre organizațiile județene de 
partid, se conferă ;

Diplomă de onoare" pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului 

Hunedoara,
Art 4 — Pentru rezultatele deosebite 

obținute în anul 1981 în întrecerea din
tre unitățile industriale, de construcții, 
din agricultură și silvicultură,, transpor
turi și telecomunicații, -circulația mărfu-

la export

clasa I, pentru locul

— întreprinderii 
județul Hunedoara.

— Întreprinderii 
explorări geologice 
doara.

miniere Barbăleni

de prospecțiuni și 
Deva, județul Hunc-

CEAUȘESCU,NICOLAE 
președintele 

Republicii Socialiste România

r

U.F.E.T. Petroșani
iCoîectivele unității fores

tiere din Valea Jiului au 
onorat în primul trimestru 
al anului toate comenzile 
adresate de beneficiarii 
externi. La două din sorti
mentele de export — lemn 

rurale 
pre- 

AP 
150
La

pentru construcții 
și mangal de bocșă — 
vederile trimestriale 
fost depășite cu peste 
mc, respectiv, 2 tone, 
celuloză de fag, unitatea a 
expediat pînă acum bene
ficiarilor externi 1440 me-

tri cubi, fiind pregătită în 
parchetele forestiere o altă 
cantitate de peste 1000 me- 

7 tri eubi. S-au evidențiat în 
a.țiunea de asigurare a 
sortimentelor pentru export 
centrele -de sortare și pre
lucrare a lemnului din Is- 

.eroni și Uricani ,, conduse 
de maiștrii , Ion Lazăr și 
Dumitru Bădicu.

întreprinderea de 
tricotaje Petroșani
Și în cazul întreprinderii 

de tricotaje din Petroșani, 
întregul volum de produse

. solicitat de beneficiari ex
terni, intre care și din Sta
tele Unite,-a.,fost realizat. 
Au fost expediate, de 
xemplu, peste 27 000 
bucăți -pulovere pentru 
mei și bărbați _și 6 000 
bucăți tricotaje pentru 
piî. toate produse 
Pentru luna aprilie 
pregătire pentru 
ție, în vederea satisfacerii 
cerințelor externe, alte, 
opt produse noi pentru ,U- 
niunea Sovietică, Ceho
slovacia. și Statele Unite.

La realizarea integrală 
a planului fizic și depăși-

e- 
de 
ie
de

Co
ndi; 
sînt 

fabrica-

rea. în luna martie, a pla
nului valoric cu 200 000 
lei. și-au adus contribuția 
atelierele .și- compartimen
tele de tricotat și confecții, 
ca și cel de creație,"

întreprinderea de 
confecții Vulcan

- Planul pentru export 
pe luna martie- al între
prinderii de confecții din 
Vulcan a fost integral în
deplinit. Prin măsurile teh- 
nieo-organiz,atorice - între
prinse la acest început de 

■ nou trimestru, aici s-au 
creat condiții de realizare, 
începînd cu luna aprilie, a 
unor, nivele superioare de 
plan izvorîte din cerințele 
concrete ale Bietei.

In anul ,1982 termofica- 
reâ Văii Jiului va fi con
tinuată în ritm susținut. In 
Petroșani. vor fi construite 

Lucră- 
a blo- 
cartier 
Roaită 

din

noi puncte țermiee. 
rile de tșrrrtoficăre 
eiii-il -r. din zona . 
Carp-iți — Vasile 
au fost atacate încă 
primul trimestru. Pină la 

lunii .aprilie se , 
punerea în • fune- 
punctuiui termic 

va asigura agent 
Livezeni și

sfîrșitul 
prevede 
ți Cine a 
22, .'.are 
termic, la I.M. 
noului obiectiv de investi
ții din apropiere. între șan- 
tierul magazinului univer-

Futo : Șt. NEMECSEK

In pag. a 3-a

DIALOG
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Printre formațiile de 
lucru cu realizări bune 
din cadrul sectorului V 
de la I.M. Lonea, se nu. 
mără și brigăzile condu, 
se de minerii Ion Da- 
mianovici și Traian Mol
nar. în imagine cei doi 
destoinici brigadieri, a- 
lături de ortacii Cons
tantin Diaconescu. Fran. 
cisc Diisok și Nicolae 
Ciobanii.

: sal și pîrîul Maleia 
" fost reluate ' lucrările 

construcție a rețelei 
termoficare ce va continua 

/ pînă. Ta I.U.M.P., pe mă
sura dezafectării terenu
lui din zona vechiului cen
tru 'comercial și constru
irii noilor ansambluri de 
locuințe^ Petrpșani-nord.

In zona șantierului ter- 
moficării Petroșani i-am 
întîlnit pe oamenii din for-' 
mafiile conduse de Vasile 
CoCheei și Mihai Fierescu. 
La racordul spre ansam
blul de blocuri de lîngă 
piața agroalimentară lu
crează constructorii din e- 
chipa lui Ștefan Socaci? 
Dar cele mai-importante e- 
fective sînt concentrate pe 
magistrala de la vest de 
Paroșeni, prin <*Sre se va 
asigura livrarea agentului 
termic blocurilor de locu
ințe din orașul Lupeni. A- 
coio se lucrează pe două 
fronturi largi. Partea de 
construcții a magistralei se 
execută sub conducerea 
maistrului Ion dolofan, iar 
cea de montaje este coor
donată de maistrul Eugen 
Rus. In primul trimestru 
al anului construcția ma
gistralei a înaintat pină în 
apropierea stației vechi a 
C.F.R. Constructorii din

au 
de
de

Viorel S'lUM’Ț

'Continuare in rao a 2-a)
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Vacanța de primăvară 
a ele vilor

ora partid. încă din 
zile vor avea loc, 
nericul „Raportăm 
drie partidului", 
ale activelor 
din fiecare oraș cu membri 
ai secretariatelor comitete
lor municipal și orășenești 
de partid, care vor fi ur
mate de spectacole susți
nute de ansambluri artisti
ce ale pionierilor. în ca
drul acțiunii „Tot înainte" 
vor fi organizate expoziții 
și programe cultural-artis- 
tice pentru mineri, organi
zate în sălile de apel, în- 
tîlniri cu fruntași în pro
ducție. vizite în întreprin
deri și muzee, recitaluri de 
muzică și poezie patriotică, 
revoluționară, vor fi vizio
nate filme și spectacole de 
teatru. Toate manifestări
le cultural-artistice 
sportive sînt integrate 
cadrul etapei de masă 
celei de-a IV-a ediții 
Festivalului național „Cîn
tarea României", și „Dacia- 
dei", la care tineretul șco
lar din Valea Jiului parti
cipă cu entuziasm, valori- 
fieîndu-și talentul creator 
în domeniul științei și 
tehnicii, în interpretarea 
unui bogat repertoriu prin 

. ...... . care își exprimă nețărmu-
aniversarea a 60 de ani de
la*crearea Uniunii Tinere
tului Comunist.

în toate unitățile școlare 
din Valea Jiului vor func
ționa cluburi de vacanță 
in al căror program de 
activitate sînt prevăzute 
a.țiuni educative diverse, 
cu o activă contribuție Ia 
lărgirea orizontului de cu
noștințe, la cultivarea dra
gostei pentru patrie și

Mîine, după ultima 
de curs, incepe vacanța de 
primăvară a elevilor din 
invățămintul primar, gim
nazial. liceal și profesio
nal. Pentru această perioa
dă de două săptămîni. des
tinată odihnei și rețreerii, 
organizatorii din Valea .Jiu
lui ai vacanței au pregă
tit un bogat program de 
manifestări atractive, mul
te izvorîte din dorințele 
elevilor și intrate in tradi
ția zilelor de primăvară. 
O parte dintre pionieri și 
elevi — aproape 1500 —
iși voi- petrece timpul în 
atmosfera taberelor auto- 
finanțate și de profil (ma
tematică. ia Bușteni, și- în 
Paring, organizate de șco
lile generale nr. 5 și, res
pectiv. 1 Petroșani), in ex
cursii si drumeții în țară 
și in județ, care prin cu
noașterea locurilor istori
ce și marilor realizări ale 
poporului nostru în anii 
construcției socialiste com
pletează în mod fericit lec
țiile. Toate acțiunile între
prinse-în această vacanță 
stat concepute ca o conti
nuare firească a procesului 
educativ, multe fiind dedi
cate marelui eveniment din 
viață tineretului patriei:

primele 
sub ge- 
cu mîn- 
întîlniri 

pionierești

șî 
in
a
a

și partid, pentru tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul genera] al partidu
lui. Hărnicia elevilor va 
fi prezentă și în zilele va
canței de primăvară în 
acțiunile destinate gospo
dăririi și înfrumusețării 
școlilor, cartierelor și ora
șelor, la amenajarea zone
lor verzi.

Tiberiu SPATARU

(Urmare din pag. 1)

Sarcinile de plan
fUrmare din pag. U

energie". Colectivul mi
nei Vulcan a obținut o 
depășire a sarcinilor pla
nificate de 25 552 tone de 
cărbune. Cărbunele ex
tras suplimentar a -situat 
mina Vulcan în fruntea 
întrecerii pe bazin pe 
primul trimestru al anu
lui.

Ing. CAROL SCIIRE- 
TER, directorul minei U- 
ricani: „Producția extra
să suplimentar a crescut 
de la lună la lună in a- 
cest trimestru astfel in
cit în martie vom obține 
cei mai mare 
6 000 tone de 
pentru cocs. La nivelul 
trimestrului sarcinile de 
plan vor fi depășite 
aproximativ 14 000 
de cărbune". Mină 
câni a obținut intr-ade
văr cel mai mare plus în 
luna martie, 7 047 tone 
de cărbune pentru cocs, 
producție extrasă supli
mentar mult superioară 
rezultatelor obținute de 
celelalte întreprinderi mi
niere din bazin, la nive
lul trimestrului plusul în
registrat apropiinu-se de 
15 000 tone de cărbune 
pentru cocs.

Ing. DUMITRU DAN- 
CIULESCU, directorul 
tehnic al minei Lupenl t 
„Pentru trimestrul L an
gajamentul luat de colec
tivul nostru era de plus 
5 000 de tone, dar datori
tă folosirii intensive și 
eficiente a mecanizării 
(care a avut drept urma
re sporirea productivită
ții muncii in •abataje do
tate cu complexe) ne vom 
depăși propriul angaja
ment cu cel puțin 3 000 
tone de cărbune pentru 
cocs". Minerii Lupeniu-

Iui și-au depășit propriul 
angajament 
nu cu 3 000, ci 
4 000 tone de 
pentru cecs.

Ing. CORNEL BURLEC, 
directorul minei Aninoa- 
sa : „Sarcinile de plan 
stabilite pentru trimes
trul I al acestui an vor 
fi realizate integral și 
depășite cu 2 000 tone de 
cărbune". Colectivul mi
nei Aninoasa a înregis
trat la sfîrșitul trimes-

trimestrial 
cu peste 

cărbune

plus — 
cărbune

cu 
tone 
Uri-

au fost depășite
I al anului și minerii de 
la Paroșeni, cu toatțȘș că 
în luna martie au înre
gistrat o cădere de pro^ 
ducție, cu peste 2 500 
ne sub prevederile 
plan lunare.

Deși nu au încheiat 
mestrul cu sarcinile 
plan realizate integral 
(97,8 la sută, procent de 
îndeplinire a planului) re
marcăm și cursul as
cendent al producției ex
trase de minerii de la Lo- 
nea care în ultimele două

to- 
de

LA ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRIMESTRU

ne 
de 

deși 
noastre

care, de la începutul 
nului, în fiecare lună 
înregistrat minusuri 
ce în ce mai mari, 
ducția fiind într-o 
tinuă scădere : de la 70,1 
la sută, procent de înde
plinire a planului in luna 
ianuarie, a ajuns la 58,5 
la sută. în luna . martie. 
Restanțele acumu.ate in
tr-un trimestru (peste 
43 700 tone de cărbune), 
au atîrnat greu în balan
ța realizărilor 15 nivelul 
Combinatului minier Va
lea Jiului, au dijmuit rea
lizările celorlalte colective 
miniere. Este necesar ca și 
această întreprindere mi
nieră care nu reușește să 
se integreze în fluxul fi
resc al procesului de pro
ducție, să se alinieze ce
lorlalte întreprinderi mi
niere, cadreje tehnice ale 
combinatului să-i acorde 
un sprijin mai concret, 
un ajutor care să se ma
tei ializeze în măsuri fer
me, eficiente In urma u- 
nor analize exigente, pare 
să conducă la redresarea • 
întregii activități .-co
mice. .î ’

Cu toate' acestea, con
cluzia desprinsă la înche
ierea primului trimestru 
al anului este că minerii 
Văii Jiului au acționat cu 
perseverență și compe
tență, au dat dovadă de 
o putere de mobilizare 
de excepție, livrînd eco
nomiei naționale, indus
triei noastre socialiste 
cărbunele de care au ne
voie pentru dezvoltarea 
continuă a țării noastre.

a- 
a 

tlin 
pro- 
con-

luni și-au depășit pre
vederile de plan dar, mi
nusul prea mare al lunii 
ianuarie (peste 7 600 tone 
de cărbune) nu a putut fi 
recuperat în întregime. 
Rezultatele obținute ,în 
ultimele două luni sînt o 
confirmare- că întregul 
colectiv depune eforturi 
stăruitoare pentru inte
grarea în rîndul între
prinderilor fruntașe.

O situație mai puțin 
bună semnalăm la mina 
Dilja care, după ce în 
primele două luni ale a- 
nului și-a realizat și de
pășit sarcinile de plan 
stabilite, în ultima lună 
a trimestrului a pierdut 
ritmul cîștigat și a înre
gistrat un minus de peste 
4 000 tone, care a anulat 
pur și simplu plusul în
registrat- pînă atunci.

în cea mai grea situa
ție se află mina Livezeni,

trului un plus de 3 342 
tone de cărbune pentru 
energie.

Ing. BENONE COSTI- 
NAȘ, directorul minei Pe- 
trila: „Sîntem hotărî ți să 
ne îndeplinim și să 
depășim prevederile 
plan trimestriale, 
colectivul minei
s-a confruntat în această 
lună cu o serie de greu
tăți care nu ne-au dat 
posibilitatea realizării rit
mice a sarcinilor stabili- • 
te". Minerii de la Petri- 
la și-au depășit prevede
rile de plan trimestriale 
cu aproape 200 tone- de 
cărbune.

Evidențiem, de aseme
nea, realizările obținute 
de minerii de la Bărbă- 
teni care, prin eforturi 
deosebite, în ultimele zile 
ale lunii martie au înche
iat luna cu sarcinile de 
plan depășite ceea ce le-a 
permis să raporteze un 
plus la sfîrșitul acestui 
trimestru de peste 1300 
tone de cărbune pentru 
cocs. Cu sarcinile de 
plan îndeplinite și depă
șite au încheiat trimestrul
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In stația de inetanometre de la I.M. Uricani mun
citoarele lolanda Duma și Ana Rudic fixează detec
toarele ('ll 1 pentru a fi încărcate și' folosite din nou, v 
in ziua următoare.

Termoficarea Văii
xislă și utilaje suficiente. 

Pentru anul 1982 în Va
lea Jiului sînt prevăzute 
lucrări de termoficare în 
valoare de 34 milioane lei. 
In ciuda condițiilor mai 
vitrege, în primul trimes
tru planul valoric a fost nu ' 
numai îndeplinit, ci și de
pășit cu 50U 000 lei. Este de 
apreciat faptul că in pri
mul trimestru s-a realizat 
mai bine de un sfert din • 
planul valoric anual. In 
ceea ce privește asigurarea 
unor materiale, pentru tri
mestrul II se ridică unele 
.probleme care se cer solu
ționate de pe acum. Vata 
minerală existentă în de
pozitul șantierului ajunge 
pentru izolări doar cel mult

cpndu- 
Bocor, 
Olaru 

muncit

formațiile de lucru 
se de. Constantin 
Teodor Iov, losef 
și Slmion Gligâ au 
cu abnegație, uneori în con
diții vitrege pentru a res
pecta graficul de execuție 
a lucrărilor din primul tri
mestru. Așa se face că 
magistrala spre Lupenl. a- 
re montate deja conducte
le pe circa 2 km? Au în
ceput și lucrările de vopsi
torii și iz,olații. Construcția 
înaintează cu spor, fiindcă, 
după cum am aflat la fața 
locului, aprovizionarea cu 
prefabricate, cu stîlpi de 
susținere și conducte este 
la nivelul necesarului. E-

10 zile. Tabla zincată 
este asigurată la nivelul 
necesarului nici pentru ter
minarea primelor conducte 
de pe ' magistrala Paroșeni 
— Petroșani. După cum 
ne-a informat ing. Nicolae 
Nemeș șeful șantierului 
lermoficării, primul tron
son Paroșeni — Vulcan va 
fi prezentat la recepție la 
la aprilie, iar cel de-al doi
lea, pe distanța Vulcan — 
Livezeni cel tirziu pină la 
30 mai.

in legătură .u punerea 
în funcțiune definitivă a 
magistralei Paroșeni — 
Petroșani se ridică însă u- 
nele probleme care trebuie 
soluționate cu prioritate ; 
refacerea izolațiilor de-

teriorate de intemperii în 
timpul iernii. După cum 
am constatat, pe zone în
tinse conductele magistra
lei, îndeosebi între Petro
șani și Livezeni sînt cu i- 
zolațiile deteriorate, fapt ca
re poate favoriza pierderi 
de căldură și cheltuieli su
plimentare, din ce în ce 
mai mari dacă nu se inter
vine îh cel mai scurt timp 
pentru remedieri.

In acest an, agentul ter
mic livrat de termocentra
la Paroșeni va fi sporit cu 
încă o sursă de 80 de Gcal. 
Pentru preluarea și livra
rea în bune condiții a . a- 
gentului termic se impune 
continuarea lucrărilor la 
rețea în ritm susținut, în
deosebi în perioada trimes
trelor 11 și 111 cind timpul 
este favorabil.

Duminică, 4 aprilie
a,oo

copiilor.

duminical.
din R.P. Un

- 17,50

Admiterea in ■ învă- 
țămînțul superior teh
nic și agricol. (Con
sultații)
Omul și sănătatea. 
De strajă patriei. . 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului.
Lumea 
Telex.
Album 
Imagini 
gară.
Pagini din comedia 
cinematografică ro
mânească. „Bucu
rești".

> De )a Istambul la 
Kirikkale. (Reportaj).

I Micul ecran pentru 
cei mici.

> Telejurnal.
i Cîntarea României. 
Județul Călărași,

20,35 Film artistic. „Re
găsire". Producție a 
studiourilor ameri
cane.

22,20 Telejurnal. 
• Sport.

Studioul muzicii 
șoare.
Luni, 5 aprilie

Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri.

18,20

18,40

19,00
19.25

•> 3.1 u-

I 5,00

17,50 y-

zr

18,00 închiderea progra- 17,50 1001 de seri. 17,40 Tragerea pronoex- mini și umbre". 20,45 Civica.
mului. 18,00 închiderea progra- pres. 12,35 Forum politico-ideo 21,05 Film artistic. Moște

20,00 Telejurnal. mului. 17,50 1001 de seri. logic. nitorul necunoscut.
20,25 Actualitatea econo- 20,00 Telejurnal. 18,00 închiderea progra 13,00 închiderea progra Producție a studiou

mică : La zi în agri- 20,25 Actualitatea econo- mului. mului. rilor sovietice. .
cultură. mică. 20,00 Telejurnal. 16,00 Telex. 22,20 Telejurnal.

20,45. Pentru curtea și 20,45 Forum politieo-ideo- 20,25 Actualitatea econo 16,05 Gospodăria anexă
grădina dumnea- logic. ■ ■■ ■ ■■ i mică. a școlii. Slimbată, 10 aprilie î
voastră. 21,10 Seară de ; operă ; 20,45 Ritm și melodie — 16,25 Muzică populară.

20, 55

21,35

22.20

ii.00
11,05

11,25

12,45
13,00

de primăva-Rapsodii
vară — melodii popu
lare.
Roman foileton. „La 
Barraca“. (Episodul 
4)
Telejurnal. _____

Marți, 6 aprilie VÎ

Telex.
Admiterea, in treap
ta a 11-a de liceu. 
(Consultații)
Roman foileton. „La 
Barraca". (Episodul 
4)
Cadran inondiai.
Pentru curtea și gră
dina dumneavoastră. 
Muzică ușoară.
închiderea progra
mului.
Telex.16,00

16,05 Viața școlii.
16.25 O Viață pentru o i- 

dee 1 Carol Davila 
(1820—1884),

16,45 Clubul tineretului.
17.25 Tribuna experienței.

rzzz/zzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzz/zzzzzzrzjyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzz

PROGRAMUL p/
MZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZWZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Ms

22,20.

„Nunta lui Figaro" 
dc Mozart. (sclec-
țiuni)
Telejurnal.

20,55

Miercuri, 7 aprilie 21,15
16,00 Telex.
16,05 •Șah.
16,20 Ziua profesiunilor

Hunedoarei — Repor
taj, 22,2016,40 Orchestra populara
„Plaiurile Bistriței" 
din Bacău.

16,55 Reportaj ’82. Dia 11,00
mante de Maramu
reș. Reportaj.

11,05

17,15 Festival coral jude
țean. 11,15

17,30 De ziua sănătății -7 
Reportaj. 11,35

muzică ușoară . ins
trumentală.
Ancheta TV. Dus- 
întors de pe drumul 
amăgirilor.
Telecinemateca. Do
sarele ecranului. Va
canță întreruptă. 
Producție a televi- 
ziunilor franceză 
italiană.
Telejurnal.

Joi, 8 aprilie

și

Telex.
Țară, doină de viteaz. 
Program de cînteee 
patriotice.
Matineu de vacanță. 
Desene, animate.
Film serial :

16,40
17,50
18,00
20,00
20,25

20.45
21.45

22,20

Viața culturală. 
1001 de seri, 
închiderea emisiunii. 
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Studioul tineretului. 
La frontierele cu
noașterii. (Serial ști
ințific)
Meridianele cântecu
lui .
Telejurnal.
Vineri, 9 aprilie
Telex. 
Profesiunile 
naiului.
La volan — 
ne pentru 
tor ii auto. 
Emisiune în 
germană, 
1001 de seri, 
închiderea 
mulul.

20,00 Telejurnal. 
20,25 Actualitatea 

mică.

15,00
15,05

15,30

15.45

17,50
18,00

11,00
11,05

11,30

13.00

Telex.
Din marea 
patriei. in 
drumeție. ( 
tar)
Film artistic 
cerea. Producție 
studiourilor 
cane.
Ea sfîrșit -de săptă- 
mînă.
Săptămîna . politică.

progra-
17,40
18.00 închiderea 

mului.

a 
la 
ri-

Intoar- 
a 

ămeri-

20,00 Telejurnal.
clnci- 20,30 Semnături în cartea 

muncii. (Reportaj)
■ einisiu- 20,45 Teleencielopedia.
conduca- 21,10 Film serial! „Lu

limba mini și umbre". (Epi
sodul 6) . .

32,05 Telejurnal.
progra- • Sport

22,15 Lumea- se grăbește.
econ®- Fantezie muzical-

jdr distractivă. *
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Scrisori pe tema administrării locuințelor
MASURI,

NU PROMISIUNIFolosind fiecare zi bună 
de lucru, cetățenii din 
cartierul Aeroport, mobi
lizați de comitetele asocia
țiilor de locatari, de depu- 
tați și cu sprijinul Con
siliului popular municipal, 
au trecut la înfăptuirea 
programului de amenajări 
gospodărești, ale cărui pre
vederi au fost recent pre
zentate în ziarul nostru.

Mai multe aspecte, ob
servate nu numai de noi, 
vin să demonstreze că atît 
E.G.C.L., E.T.V.J. (Ex
ploatarea de termoficare 
Valea Jiului), cît și cetă
țenii din acest cartier, nu 
au motive de automulțu- 
mire. Dimpotrivă. Ne vom 
referi, în continuare, la 
cîteva din „peisajele" ce 
umbresc ținuta cartieru- 

. lui.Chiar la intrare, 
sti^^^ituz, se află 
talii». ’ a»r>i,
și puScvui 
(fost centrala termică nr. 
6) care-1 completează. Se 
pot vedea în acest punct 
resturi vegetale și mena
jere, grămezi de pămînt, 
denivelări, o mare canti
tate de zgură, elemente 
de cazan, țevi, adică mul
tă dezordine. Odată cu 
transformarea centralei în 
punct termic și dispariția 
sursei de fum și funingine, 
locul a devenit potrivit 
pentru amenajarea unei 
alei dotate cu bănci de 
care să se bucure locatarii 
blocurilor din 
Elementele de 
se pot înlătura, iar 
poate fi amenajată 
concursul ‘ E.G.C.L., 
E.T.V.J. și sprijinul 
țenilor, prin acțiuni 
muncă patriotică și al gos
podarilor orașului. Peste 
drum de punctul termic, 
în apropierea blocului nr.
4, scara a doua, trotuarul 
este afectat de o, groapă

pe 
un 

•'multe denivelări 
termic nr. 8

apropiere, 
dezordine 

aleea 
cu 
al 

cetă- 
de

de proporții, iar zona din 
jurul blocului, străbătută, 
ca și trotuarul, de ace
lași șanț identificabil acum 
după denivelările rămase 
în teren. Și aceste «pei
saje" reclamă acțiuni de 
muncă patriotică din plu
tea cetățenilor și sprijin 
din partea gospodarilor 
orașului.

Am parcurs distanța 
la punctul termic nr. 
pînă la centrala nr. 6, 
care continuă lucrările
transformare, de-a lungul.

de
8 

la 
de

wrmrfmhmttHmHumm

Șantiere 
gospodărești

UlIlllIHIHUUUflIlllIHlHUI

șanțului de gardă. O lun
gă porțiune din acest ca
nal, construit cu scopul de 
a capta apele pluviale din 
amonte de cartier și de a 
le conduce în afara lui, 
este • colmatată. Adevărat 
că decolmatarea, este cu
prinsă în programul acțiu
nilor gospodărești, 
ționat mai înainte, 
pentru realizarea j 
a lucrării, simplă 
în
ționarea 
clamînd 
mane și 
vare și transportare a alu
viunilor, nu se acționează 
suficient. Consecințele pe 
care le poate avea o e- 
vențuală ieșire a apei din 
acest canal sînt deja 
noscute : inundarea
solurilor tehnice ale 
corilor nr. 13, 17, 19 
20 de pe strada Indepen-

ceea

men- 
dar 

practică 
numai 

ce privește men- 
ei pe hîrtie, re- 

serioase forțe 
mijloace de exca-

u-

eu- 
sub- 
blo- 

și

denței și alte necazuri 
pentru întregiîl cartier. In 
fața acestei perspective, 
îngrijorarea președintelui 
asociației de locatari din 
zona respectivă, Mihai Vis- 
lovschî, ni s-a părut pe- 
deplin justificată. Decol- 
matarea canalului consti
tuie, deci, un obiectiv prio
ritar al unor ample și 
foarte necesare acțiuni 
gospodărești.

...Centrala termică nr. 
6 înfățișează, cu unele di
ferențe în sensul negativ 
al aprecierii, același pei
saj ca și surata ei de care , 
am vorbit. înlăturar/a ră
mășițelor din gardul de 
plasă de sîrmă, a numeroa
selor elemente de cazan u- 
zate, transportarea la 
punctul de montaj a e >r 
trei aparate de contracu- 
reilt „păstrate" aici sub 
ceru] liber și nivelarea în-^ 
tregii incinte - constitute 
doar o parte din lucrările 
necesare aici, a cărpr ini- 

către 
mai 
Tot 

să
__ r __  ... tro

tuarul străzii' Independen
ței pe care le-a degradat 
cu ocazia lucrărilor 
tuate în vara trecută 
lingă blocul nr. 22, 
ce dispune de una din cele 
mai frumoase zone verzi 
ale cartierului.

E de recunoscut că toa
te aceste lucrări necesită 
un volum mare de muncă, 
mijloace de transport și 
preocupare. Amploarea lor, 
ca și înrîurirea pozitivă 
pe care rezolvarea lor o 
poate avea în aspectul gos
podăresc al cartierului Ae
roport le situează însă î- 
naintea altora.

In anul 1981, am făcut 
trei cereri la E.G.C.-L. Pe
troșani pentru a repara co
pertina de la intrarea în 
blocul nr. 40 în care locu
iesc, în strada Viitorului.

țiere" si finalizare de
E.G.C.L., E.T.V.J. nu 
poate fi amînată. 
E.T.V.J. este datoare 
repare porțiunile din

efec- 
pe 

bloc

ORGANELE COMPETENTE
SA INTERVINĂ : ? ; j' •• 

în calitate de abonat al 
ziarului «Steagul roșu" do
resc să' relatez Un caz pe
trecut la noi, în Paroșeni 
— Sohodol, unde locuiesc 
de 25 de ani. Este adevă- 

i celor 
care beneficiază de spațiu 
locativ, intră în locuințe 
eu forme legale.
relata un exemplu de e- 
ludare iresponsabilă a 
legii. Pe strada Lăcră
mioarelor, la blocul nr, 6, 
apartamentul 23 a locuit 
D. Panel, care s-a mutat 
sîmbătă, 6 martie ăc.. în 
noaptea care a urmat, 
tre orele 21—23, la 
cuința menționată și-a 
cut apariția un grup 
tfteros de oameni certați 
cu ordinea -șL disciplina. 
Timp de două ore au bo
cănit pînă au forțat ușa 
și s-au instalat în aparta
ment. Locatarii vecini se 
întreabă, se miră, dar nu 
acționează. Avînd în vede-

1C3L, 11J. aud . . / V 1.1 IUI vULH* Uc 4<J Uc cUll, |>-S[R

Deoarece locuiesc la par- rat că majoritatea tor riciîra do .* 1-a nnriarHnnter, fisura de la copertină 
a făcut ca atît topirea ză
pezii cit și ploile din anul 
trecut și anul acesta să 
ducă la distrugerea pere
telui din bucătărie, căzînd 
tencuiala, cît și a celui din 
casa scării. Am fost perso
nal la E.G.C.L., ne-âu pro
mis repararea copertinei, 
dar nu s-a făcut nimic. Nu 
pot să privesc indiferentă 
cum îmi cade în continua
re tencuiala de pe perete. 
Soțul meu lucrează la I.M. 
Aninoasa, în schimbul în- 
tîf, șl nu are timp să se 
deplaseze la E.G.C.L. pen
tru insistențe ' repetate.' 
Le-am făcut numai eu, dar 
fără nici un rezultat. în
cerc și prin intermediul a- 
cestei scrisori. Aștept, deci, 
măsuri, nu noi promisiuni.

Maria OLTEANU, 
strada Viitorului, bloc .40 

ap. 1 — Petroșani

Eu voi

în-
10-
fă-
nu-

Exemplul unui om în vîrstă

re modul grosolan în care 
ău luat cu asalt aparta
mentul, noii „vecini" nu 
se arată ca oameni pașnici, 
civilizați. Acesta este mo
tivul pentru care și eu pre
fer anonimatul. îmi fac 
însă' datoria cetățenească 
adueîndu-vă la cunoștință 
acest fapt. Nu-i cunosc 
pe „eroi", dar fapta lor 
nu-i onorează. Organele 
competente trebuie să* in
tervină cu fermitate.și să. 
aplice legea. (Paroșeni —- 
Sohodol): -
SA NU MAI FIM OCOLIȚI

Mă adresez redacției cu 
rugămintea de a mă ajuta 
într-o problemă ce mă fră- 
mîntă de mai mult tirtp. 
încă din anul trecut, prin 
luna mai. am adresat că
tre E.G.C.L. Petroșani ru
gămintea de â izola aco
perișul blocului în care 
locuiesc, deoâreee în bucă
tărie și în antreu apa se 
infiltrează prin pereți, țle- 
teriorîndu-i. Drumurile 
mi-au fost însă zadarnice. 
Iarna trecută a găsit aco
perișul blocului
rat. Menționez că în ace
eași situație șe află și ve
cinul meu, Mihal Poroșni- 
cu de la apartamentul 19., 
Intrucît lucrători de iă 
E.G.C.L. au făcut reparații 
la acoperișul blocului ve
cin — Independenței, bloc 
5 —, nu- înțeleg de ce pe 
noi ne-au ocolit. Rămîn cu 
speranța că ne veți ajuta. î

Victoria VASILE, !.|
. str. Independenței, ’

bloc 4, ap. 20 '

nerepa*

In fața blocului 5 din 
cartierul Carpați poate fi 
văzut adeseori trebăluind 
un om în vîrstă. E Gyula 
Kovacs și are frumoasa 
vîrstă de 82 de ani. Obiș
nuit de copil cu munca, 
deși e de multă vreme ie
șit la pensie, simte și l 
cum nevoia de mișcare, ne
cesitatea de a face ceva 
util pentru înfrumuseța
rea împrejurimilor blocu
lui. Mai deunăzi l-am vă- 

cu o lopată si un tîr-

năcop lucrînd ca un... tînăr. 
Modul responsabil cu care 
acest om în vîrstă se preo
cupă de aspectul împreju
rimilor blocului, în care 
locuiește constituie un e- 
xemplu pentru locatarii 

atunci 
a- cînd e vorba de a da noi 

prașu- 
mun- 

cim nu există limită de 
vîrstă.

xemplu pentru 
din cartier. Iată că

valențe urbanistice 
lui în care trăim și

Tom a Ț AT ARC A
Vasile BELDIE, 

Petroșani

Răspundem cititorilor

Așa cum am mai informat, duminică, peste 12 000 
locuitori ai orașului Vulcan — bărbați, femei, copii 
— au ieșit la muncă patriotică, participînd Ia trans
portul a zeci de tone de pămînt vegetal, amenajînd 
zone verzi, ronduri .de flori, spații de joacă pentru 
copii. In imagine, un grup de cetățeni din cartierul 
Corcești, lupund la amenajarea unui mic. teren legu
micol în preajma blocului unde locuiesc.

Foto : Ștefan NEMECSEK

lie multe luni, strada Cărbunelui din Petroșani, 
„adăpostește" acest fost buldozer. Fost, pentru că „u- 
șurat" de unele piese și subansamble, în bătaia in
temperiilor de tot felul și plin de rugină, deocamda
tă nu mai poate fi întrebuințat ca buldozer. Mai de
grabă, fier vechi. Dar, chiar dacă a devenit fier 
vechi, locul lui este Ia oțelării nu în stradă. Și totuși, 
ciiie-1 are in inventar?

TARI DIN BLOCUL E2 
SC. 11, Vulcan : Cu privi- f 
re la folosirea uscătbriei 
de către o singură persoa-

■u 
tovarășul Petru Ardelea- 
nu, care o deține în mod 
ilegal. Dineul ne-a -asigu
rat că o va elibera. De a- 
cest lucru ne-a asigurat și 
tovarășul vicepreședinte 
al consiliului popular Vul
can. Ioan Rujoi, că se ’ va 
acționa și prin consiliul 
popular in văzul câ-tUva-. 
rășul Petru Ardeleanu iu 
se va tino de euvint

VASILE SIMA SI SVE-- 
TOZAR CHIȘ, Vulcan-'.

. în urina, discuțiilor purta
te, eu .tovarășul loan Rujoi, . 
vicepreședintele consiliu
lui popular Vulcan a re
ieșit- că sesizarea dv. este 
întemeiată, fapt pențum ea-'-.;.', 
re s-au,luat măsuri ca sco

MARTON DANI, Lupeni: 
Frumoasă inițiativa de la 
Școala generală nr. 6 Lu
peni, unde înveți de a-or
ganiza diferite întreceri i nă, s-a luat legătura 
sportive. Cele scrise de 
tine..n-au putut vedea lu
mina tiparului deoarece 
scrisoarea a sosit cu -întîr- 
ziere la redacție. Ca mem
bru al subredacției „Voci 
tinere" din școală voastră 
așteptăm să ne scrii noi 
vești despre e.O faceți voi 
pionierii și elevii pentru 
inffunjysețarea școlii, a 
cartierelor in care locuiți, 
manifestațiile culturale și 
sportive organizate, ce 
pregățiți' în vederea petre
cerii vacănței de. -primăva
ră. în mod plăcut, util și 
instructiv,, despre tot ceea 
ce este nou și interesant 
în școala și orașul vostru. 
Nu uita să consemnezi date

— Tăticule, mi s-a stri- 
- cat' fermoarul de la geantă.

— Nu-i nimic. Cumpă
răm alt fermoar și ducem 
geanta la atelierul de re
parat încălțăminte al- co
operativei și în cîteva mi
nute e gata.

Zis și făcut. In ziua de 2 
martie geanta și fermoa
rul au fost duse la atelie
rul de care aminteam, din 
complexul de servire al 
cooperativei «Unirea" din 
Petroșani. aflat pe strada

Notă Vino
din loca-Nicolae Bălceseu

litate.
— Cît costă și 

gata ?,
— Manopera este 15 lei 

și sîmbătă 6 martie puteți 
s-o ridicați că va fi ter
minată — a spus șeful u- 
nitățli,

' Luni 8 martie â;c,, în 
loc de geantă Tudor lor- 
dache a primit... prima a- 
mînare.

cînd e

.**

mîine...
--.Poftiți mîine (9 mar

tie— n.n.) în jurul orei 
15 că va fi gata.

N-a fost. în schimb era 
gata pregătită o nouă a- 
mînare pentru miercuri, 10 
martie, tot în jurul orei 
15. S-a dus omul miercuri, 
ora 15 și a primit încă o 
amînare. De astă dată pen
tru a doua zi dimineața. 
Dimineața a fost: amînat 
din nou pentru ora 15. Fa

cînd șase drumuri degea
ba. Ttidor lordache de pe 

• Aleea Trandafirilor, blocul 
2, apartamentul 41, s-a 
supărat de-a binelea. A 
traversat strada și a venit 
la redacție vărsindu-și pe 
bună dreptate năduful.

Se cunoaște faptul 
meșteșugarii 
respectiv âu lucru pî4 
nă peste cap, dar amână
rile .repetate cu „hai, vino 
mîine 1“ sînt supărătoare și 
știrbesc din prestigiul p- 
telierului, al cooperativei, 
așa eă se' cer eradicate.

că 
atelierului 

pî-

<

și exemple concrete,. nuJ •• ția degospodărire â E.G.C.L
Vulcan să facă ordine 
în străzile cartierului nî 
căre locuiți, lucru: eon f ir- 

. mat în data de. 15 martie. 
Referitor la drupiurile de. 

: acces spre șantier, proble
ma este de competența 
șantierului de construcții.

ANONIMA, S.U.T. js--\; 
croni: Am luat în consi
derare cele spuse de dv. 
și le-am cercetat pe tori-n. 
Am constatat că de fapt 
dumneavoastră doriți să 
folosiți o parte din timpul 
afectat producției’ pentru 
a sta la o cafea, un citric, 

Asa ceva, 
■Deci 

privire 
bufetului

mele pionierilor și elevilor 
evidențiați în aceste acti
vități și asigură maximum 
de- operativitate în -trimi
terea corespondențelor la 
redacție.

MANEA M„ Vulcan :

Din constatările Ia fața 
locului af)î reținut că ges
tionara Minerva Pițigu.ș 
de la magazinul alimentar

i 47 din Vulcan a analizat 
cu discernământ cererea dv.. 
și figurați la poziția 76 pe 
lista abonaților la lapte. 
Ne face plăcere să consem
năm că cererea dv, a fost sau o gustare, 
rezolvată încă înainte de a este de neconcepuț.

magazinul măsurile luate cu 
la funcționarea 
de incintă sînt binevenite. 
Dacă totuși; considerați că

_ ...... _ ... ________ _ cineva este vinovat de u-
în prevederile dispoziției . nele neajunsuri, vă rugăm- 
752 a I.C.S.M. Vulcan. să aveți curajul răspunde- 

UN GRUP DE LOCA- rii, semn înd scrisoarea.

ajunge noi . la 
alimentar amintit. Vă pre
cizăm cu această ocazie că 
toți cei trecuți pe tabelul 
abonaților se încadrează

4Șr-
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Lucrările
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. 1.

ar-
ro- 

ai

vii, oameni de știință, 
tă și cultură, ziariști 
mâni și corespondenți 
presei străine.

Au fost prezenți șefi de 
misiuni diplomatice acre
ditați în țara noastră, mem. 
bri ai corpului diplomatic.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ni
colae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de re
culegere în memoria depu- 
taților Gheorghe 'Mihoc și 
Teodor Haș, decedați în 
perioada care a trecut de 
la precedenta sesiune a 
M.A.N. '

în continuare, Marea 
Adunare Națională a adop
tat, în unanimitate, urmă, 
toarea ordine de zi:

1. Proiectul legii retribui. 
rii muncii în unitățile a- 
gricole cooperatiste.

2. Proiectul de lege pri
vind organizarea produce
rii și folosirii raționale a 
resurselor de nutrețuri.

3. Proiectul de lege pri
vind protecția plantelor cui. 
tivate și a 'pădurilor și re. 
gimul pesticidelor.

4. Proiectul de lege pri. 
vind asigurarea calității 
produselor și serviciilor des
tinate obiectivelor și ins
talațiilor nucleare.

5. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

La primul punct de pe

ordinea do zi au fost pro. 
zentate expunerea la pro- 

• iectul legii retribuirii man. 
cii în unitățile agricole 
cooperatiste și raportul co
misiilor permanente care 
au avizat favorabil acest 
proiect de lege.

Pe marginea proiectului 
de lege au luat cuvîntul 
tovarășii : Ton Stoian, Vir

ginia Crețu, Andreiu Balint, 
Petre Ene, Niculina 
ru, Ștefan Luca.

După discuția pe 
le, Marea Adunare Națio
nală a votat în unanimita
te Legea retribuirii mun
cii în unitățile agricole 
cooperatiste.

La următorul punct au 
fost prezentate expunerea 
asupra proiectului de lege 
privind organizarea pro
ducerii și folosirii raționa
le a resurselor de nutre
țuri și raportul comisiilor 
permanente care și-au ex
primat acordul cu noul 
proiect-de lege.

în legătură cu prevede
rile noului act normativ, în 
cadrul sesiunii au luat 
cuvîntul deputății: Nicolae 
Vereș, Aurica Manole, Ni
colae Doggendorf, Floarea 
Moise, Mihalache 
Gheorghe Manta. 
Halaszi.

Ba încheierea 
pe articole. Marea Aduna
re Rațională a adoptat în 
unanimitate Legea privind 

- organizarea producerii și 
folosirii raționale a resur
selor de nutrețuri.

Solemnitatea înmînării înaltelor 
distincții pentru rezultate deosebite 

în întrecerea socialistăLj pi opunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, 
depuț-’ții au aprobat com- 
pyt.irca ordinii de zi a 
esiunii cu următorul punct: 

- — Propunerea de revo
cate, a unui deputat în 
Marea- Adunare Națională.

In continuare, a fost 
prezentat raportul comisiei 
de validare în legătură cu 
propunerea de revocare a 
deputatului Carol Fiascko, 

7 i electorală 
nr. 5 Tășnad, județul Sa- 
tu Mare, președintele co
operativei agricole de pro
ducție Dobra, județul Sa- 
tu Mare, care ș-a făcut vi
novat de săvîrșirea unor 
fapte ilegale, contrare le
gilor și principiilor eticii 
și echității socialiste.

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat cu unanimi
tate de voturi propunerea 
făcută.

Deputății au fost, apoi, 
informați. că proiectele de 
legi înscrise la următoare
le puncte de pe ordinea 
de zi a sesiunii 
să fie examinate 
siile permanente 
cialitate ale M.A.N., după 
care vor fi supuse forului 
legislativ suprem al țării 
spre dezbatere,și aprobare, 
într-o altă ședință a actua
lei sesiuni.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a declarat 
închise lucrările primei 
părți a sesiunii, data re
luării acestora în plen ur- 
mînd să fie anunțată ul
terior.

Mora-
circumscripția

artico- - —

Mărgean, 
Eugenia

discuției

(Urmare din pag 1

urmează 
de comi- 
de spe-

La solemnitate au parti
cipat tovarășa El e n a 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alții tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului.

In sală se aflau membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ~ 
ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, deputați și invitați 
la lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

S-a dat citire Decretului 
prezidențial.

In aplauzele celor pre- 
zenți, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul ' N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, a înmînat înal
tele distincții colectivelor 
situate pe primele locuri 
în întrecerea socialistă.

Au luat apoi cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Pană, 
prlm-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., Pavel Afon, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R., Și- 
mion Stoichlță, președin
tele Consiliului Oameni
lor Muncii al întreprinde
rii mecanice „Mîrșa", ju
dețul Sibiu, Ioan Toma, di
rector al întreprinderii a- 
gricole de stat Prejmer,

județul Brașov, Ovidiu A-
vramescu, director al Intre- Cuvîntarea 
prinderii miniere Bărbă- 
teni, județul Hunedoara, 
Maria Ionescu, director 
general al Institutului de 
cercetări chimice * —
ICECHIM — București, 
Costică Mișcă, președin
tele cooperativei agricole 
de producție Bucov, ju
dețul Prahova, Adrian 
Florescu, director al Trus
tului de instalații și auto
matizare București.

In încheierea festivită
ții, primit cu deosebită 
însuflețire, cu cele mai 
calde sentimente de dra
goste, stimă și recunoștin
ță, a luat cuvîntul tovară-

șul~ Nicolac Ceaușescu. 
tovarășului 

Nicolae Ceausescu, vibrant 
îndemn spre o muncă tot 
mai rodnică, menită să a- 
sigure mersul mereu as
cendent al patriei noastre 
pe calea socialismului și 
comunismului, a fost ur
mărită cu deosebit interes 
și vie satisfacție, fiind su
bliniată în repetate rîn- 
duri cu puternice și înde
lungi aplauze, cei prezenți 
exprimîndu-și hotărîrea ne- 

, abătută de a-și spori apor
tul la înflorirea economi- 
co-socială a pattiei, la ri
dicarea ei necontenită pe 
noi căi dc civilizație și 
progres.

SPORT • SPORT 0 SPORT 8 SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Primul start al tradițio
nalelor competiții „Crosul 
tineretului-' și „Crosul pio
nierului" s-a dat încă din Petroșani,
toamnă cînd la etapele de 
masă au participat 20 500 
pionieri- și uțeciști din lo
calitățile Văii' Jiului.

Comitetul municipal al
• U.T.C., Consiliul munici
pal al organizației pionie
rilor și Consiliul munici
pal al sindicatelor împreu
nă cu C.M.E.F.S. Petroșani 
au organizat în ziua de 28 
martie 1982 faza munici
pală a celor două mari în
treceri.

La baza sportivă a I.M.

O r o s
peste 600 

pionieri și tineri din 
treprinderi, cîștigători ai 
etapelor anterioare s-au 
întrecut pentru cucerirea 
unor locuri fruntașe. Prin 
grija catedrei de educație 
fizică a I.M.P., întrecerile 
s-au desfășurat în cele mâi 
bune condiții, o contribu
ție în acest sens avînd și 
atleții de performanță ai 
Clubului sportiv Jiul Pe
troșani. Iată rezultatele :

categoria 11—12 ani fete : 
1. Liliana Cepălău (Școala

de 
în-

Campionatul județean 
de fotbal

C.F.R. PETROȘANI — 
PREPARATORUL PETRI
LA 0—2. Echipa Prepara
torul Petrila a susținut du
minică primul meci 
returul campionatului ju
dețean în deplasare întîl- 
nind pe G.F.R. Petroșani, 
A. fost un joc frumos cu 
multe ocazii de gol la am
bele porți. Prima repriză 
desfășurată sub semnul 
echilibrului se- încheie cu 
scor alb.

j[n repriza secundă echi
pa Preparatorul atacă pe,- 
riculos prin cele două ex
treme Csalko și Dupir de
pășind deseori apărarea 
adversă. în min. 47 Ker
tesz II execută o centrare 
care este preluată în gol 
de apărătorul Iiorencz I,

din

și oaspeții conduc cu 1—0. 
Gazdele încearcă, e drept, 
cîteva atacuri prin Toma, 
Apetrei . și Radu dar apă
rarea oaspeților, bine di
rijată de Lițoiu și Szakacs 
respinge cu ușurință. In 
min. 86 sprintenul Csalko 
face o incursiune pe partea 
stingă, centrează și din in
teriorul careului de 16 me
tri,; printr-o frumoasă lo
vitură de cap executată 
prin plonjon de Kertesz II, 
înscrie și scorul se majo
rează la 2—0,

Meciul a fost condus de 
o brigadă de arbitri for
mată din loan Suciu la 
centru, ajutat de tușierii 
Ioan Alexandru Tătar și 
Victor Sandu.

Vasile BELDIE

gen. nr. 4 Petroșani); 2. 
Luminița Trandafir (Școa
la gen. nr; 5 Vulcan); 
Mihaela Lazăr (Școala gen. 
nr. 7 Petroșani) ; băieți : 
1. Sorin Condorovici (Școa
la gen. nr. 3 Lupeni)2. 
Cristian Băitoiu (Școala 
gen. nr. 6 Petrila); 3. Ra
du Mugurel (Școala gen. 
nr. 7 Petroșani); catego
ria 13—14 ani fete: 1. Ana 
Feneș (Școala gen. nr. 6 
Petrila) ; 2. Dora Mihălciuc 
(Școala gen. nr. 4 Vulcan); 
3. Lucica Morar 
gen. nr. 5 Petrila) ; băieți: 
1. Daniel Sîrb (Școala gen. 
nr. 4 Petroșani); 2. Ale
xandru Crăciunescu (Școa
la gen. nr. 2 Petroșani) ; 
3. Dan Prișcă (Școala gen. 
nr. 5 Vulcan) ; categoria 
15—16 ani fete: 1. Natalia* 
Moldovan, 2. Ixrreta Ene 
(ambele de la Liceul de 
matematică Petroșani); 3.

Edith Nagy (Liceul indus
trial Petroșani) ; băieți :
1. Laurențiu Asan (Lie. in
dustrial Petroșani) ; 2. Si- 
donel Fizeșan (Liceul Vul-

3. can) ; 3. Dumitru Mitu
(Liceul industrial Petro
șani) ; categoria 17—19 ani 
fete: 1. Dorina Crețu (Li
ceul industrial Petroșani);
2. Carmen Biter (Liceul Pe
trila) ; 3. Daniela Buză (Li
ceul industrial .Petroșani); 
băieți: 1. Adrian Kohal (Li
ceul Petrila) ; 2. Mihai 
Iuga (Liceul de matematică 
fizică Petroșani) ; 3. Cor
nel Revitea (Liceul indus-

(Școala trial Petroșani) ; categoria 
peste 19 ani fete: 1. Va
lentina Cojocarii (Prepa*- 
rația Petrila)'; 2. V.rit-a 
Proteasa, 3. Natalia Deco- 
nescu (ambele de la I.M. 
Petroșani) ; băieți : 1. loan 
Lupulescu ; 2. Ștefan Be- 
lecz, ambii de la I.M.P. ;
3. Caro] Fazekas (U.M. nr. 
2617 Petroșani).

Staicu BALOI

Mica publicitate
CONDUCEREA clubului 

sportiv Jiul eliberează în- 
cepînd cu data de 30 mar
tie abonamente pentru in
trarea la meciurile pe ca
re echipa le va susține a- 
casă în acest retur al cam
pionatului diviziei 
tul abonamentului 
Conducerea. (505)

Colectivul .creșei 
urează cu cea mai
gratitudine, colegei lor, sora 
șefă HAVLIN ANA, cu o-

Comunicat
Ministerul Transportu

rilor și Telecomunicațiilor 
aduce la cunoștința celor 
interesați că de la data 
de X aprilie 1982 se aplică 
noi tarife pentru serviciile 
poștale, telegrafice, tele-poștale, telegrafice, 
fonice și telex.

Noile tarife pentru a- 
ceste servicii sînt afișate 
la toate oficiile de poștă și 
telecomunicații din țară, 
de la care se pot obține 
infof-mații suplimentare.

Prognoza vremii
Caracterizare generală: 

temperaturile medii luna
re se vor situa în general, 
în limite normale ; pe a- 
locuri, îndeosebi în regiu
nile nordice, se vor înre
gistra și temperaturi mai 
scăzute decît mediile mul- 
tianuale. Regimul pluvio
metric va fi excedentar în 
cea mai mare parte a țării.

Caracteristici ale evolu
ției vremii: prima jumăta
te a lunii se va caracteri
za printr-o instabilitate 
pronunțată a vremii. cu 
ploi frecvente care vor a- 
vea și caracter de aversă 
ce se vor semnala aproa
pe în toate zonele țării. 
Temperatura aerului nu va 
avea fluctuații însemna
te ; ziua se vor înregistra 
temperaturi maxime care 
în' general vor fi cuprinse 
între 10 și 15 grade, 
către mijlocul lunii 
de așteptat și valori 
peste 20 de grade în sudul 
țării. Temperaturile mini
me vor fi pozitive, excep- 
tînd primc-le zile- ale lunii

iar 
sînt 

de

pe lina aprflie
cînd în nordul țării '
prevăd și vaiori •"~ro 
grade. în zona daă, mte, 
în această perioadă preci
pitațiile vor fi și sub for
mă de lapoviță și ninsoare.

In intervalul 16—26 a- 
prilie ploile vor fl reduse 
cantitativ. O pătrundere-de 
aer mai rece către mijlo
cul acestui interval va fa
voriza în nordul țării pro
ducerea temperaturilor mi
nime negative și a brumei. 
Ziua, temperaturile ma
xime vor oscila în general 
între 15 ș) 22 grade, local 
mai ridicate. Ultimele zile 
ale lunii se vor caracteri
za printr-o răcire a • vre
mii și înnourărj destul de 
pronunțate. Ploile vor fi mai ■ 
frecvente în sudul țării. La 
munte precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vîntul va pre
zenta intensificări din sec
torul nord-estic. Tempe
raturile maxime nu vor 
depăși, decît local, 18 gra-

(AGERPRES)
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PETROȘANI — 7 No-_ 
iembrie: Ziua de naș
tere a unui tînăr var- 
șovian ; Unirea : Yan
keii I-II.

PETRILA: Procuro
rul acuză.

LONEA : Yankeii I-II.
ANINOASA : Polițist 

sau delincvent.
VULCAN: Luceafă

rul : Mondo Umano.
LUPENI — Culturali

Călărețul electric.
U RICAN I : Logodni

ca.

Telex.
Profesiunile 
finalului.
La volan — emiți- > 
une pentru condu
cătorii auto.

15,45 Emisiune în lim
ba germană. :
Tragerea loto. 
1001 de seri, 
închiderea pro
gramului.

20,0'0 Telejurnal.
20,25

17,40
17,50
18,00

20,50

22,00
22,15

Actualitatea - - eco. 
nomică.
Film artistic : „Pri
vilegiul*'. O pro
ducție a studiouri
lor engleze. 
Telejurnal. 
Melodii populare.

A

cazia zilei de naștere, multi 
ani cu fericire, sănătate și 
putere de muncă ! (515)

CAUT femeie îngrijire 
copil, telefon 43969. (510)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciobo- 
taru Elena, eliberată 
l.C. Vulcan.
(522)

PIERDUT 
serviciu pe 
Sigismund. 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (520)

ANUNȚ DE FAMILIE

A. Cos-
125 lei.

Petrila, 
aleasă

de
O declar nulă.

legitimație de 
numele Batori 
eliberată de

SOȚIA Silvia, copiii Valentin și Daniel anunță 
cu adîncă durere încetarea din viață a scumpului lor 
soț și tată

LAVRIC DIONISIE
Mulțumim tuturor colegilor de muncă, conduce

rii I.M. Lupeni că au fost alături de noi în această 
încercare grea. (521)

Petroșani»

anunță consumatorii de apă potabilă că pen
tru efectuarea unor lucrări necesare pe conduc
ta de aducțiune, magistrala de la Valea de Pești 
— Petroșani, în ziua de 4 APRILIE 1982 se va 
face restricție în distribuirea apei potabile.

Furnizarea apei se va face astfel:
PETROȘANI — Cartier Aeroport și Live- 

zeni între orele 7—9 și 15—17
VULCAN (mai puțin Crividia) între orele 

! —7 și 18-21
LUPENI — între orele 6n=J0 ; 13—17 și 

-24
UR.'CANI — intre orele 7—11 ; 15—19

19
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