
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚÎ-VA!

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P C R 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL in

ANUL XXXVIII, NR.. 9-208 VINERI, 16 APRILIE 1982 4 PAG. — 50 BANI

■

Continuarea convorbirilor oficiale

Zestrea tehnică a minelor, folosită 
INTENSIV - EXTENSIV - EFICIENT

Tn cuvântarea rostită Ta 
xeiiara C.C. al P.C.R. din 

zi martie a.c. tovarășul
Jfecoiae Ceaușeseu, secre

tarul general al partidu
lui, referindu-șe la acțiu
nile hotărâte ce trebuie 
întreprinse în vederea în- punem deci pe folosirea 
făptuirii .neabătute a o- 
biectivelor planului cinci
nal. a hotărîrilor Congre
sului al XlI-lea, a planu
lui pe 1982, spunea : 
„Avem o puternică capa
citate de producție; de
pinde numai de munca 
noastră, a tuturor, pentru 
a folosi in mod corespun
zător baza tehnico-mate-
rială de care dispunem și 'materiale, inclusiv prin 

. a asigura dezvoltarea în materializarea unui pro- 
continuare a patriei noas- 

socialiste. crearea

condițiilor necesare în 
vederea creșterii forțelor 
de producție și ridicării 
continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a po
porului român. Un ac
cent deosebit trebuie să-l

poate spune cu deplin te
mei că, în prezent, Intre- . 
prinderile miniere din a- 
cest important bazin car
bonifer al. țării .dispun .de 
un bogat fond de tehnică 
minieră modernă care a- 
sigură un înalt grad de 
mecanizare a principale
lor operații de .extracție. 
De pildă, dotația tehnică, a 
combinatului la începutul 
u^'...,,ui x.lUiVU IU
peste 11 miliarde lei, re-

la maximum a tuturor 
capacităților do producție 
în toate domeniile de ac
tivitate". ____..._____ ___ ,

Prin grija partidului, acestui an', se ridica 
personal a tovarășului .
Nicolae Ceaușescu, mina*', venind pe fiecare munci- 
ritul Văii Jiului a bene
ficiat în ultimul cincinal

La Palatul Adunării Na
ționale a Reprezentanților 
Popiriari au continuat, joi 
dimineața, convorbirile ofi
ciale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al. Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Hu 
Yaobang, președintele Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

în cea de-a doua rundă 
de convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 1 
Yaobang au continuat 
schimbul de păreri, și in
formarea reciprocă în. legă
tură "cu desfășurarea cons
trucției socialiste în cele 
două țări și cu experiența 
acumulată și activitatea 
desfășurată de P.CJl. și 
P.C.C., de poporul român 
și poporul chinez pentru 
Â ' 

întâlnire cu

dez\citarea economică și socialismului, progresului 
socială în România și Chi- social și păcii in lume.
na.

în acest cadru, tovarășul 
Hu Yaobang a prezentat pe 
larg preocupările și reali
zările Partidului Comunist 
Chinez și ale poporului chi
nez privind consolidarea 
și dezvoltarea stabilității 
politice și economice în 
țară, modernizarea agri.cul- 
turii, perfecționarea conti
nuă a activității generale a 

, y Partidului și Statului,. în-
Hu tărirea unității partidului,

precum și a unității între
gului popor. •

Ș-a subliniat că dezvolta
rea ■ econ&micb-sociâlă a 
celor două țări, succesele 
lor în construcția socialis
mului, în întărirea statului 
socialist reprezintă o con
tribuție de mare însemnă
tate la cauza generală a

în continuare, s-a proce
dat la un schimb de păreri 
în probleme majore ale 
vieții internaționale. în a- 
cest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pre
zentat pozițiile și aprecie
rile partidului și statului 
nostru- privind situația ac
tuală în lume și căile de / 
acțiune în vederea promo
vării unei politici noi, de 
■independență, colaborare 
și pace. ■■■■■.

De ambele părți s-ă su
bliniat că în problemele 
majore ale; lumii de astăzi, 
partidele și țările noastre 
au puncte de vedere iden
tice sau apropiate, ceea ce 
creează baza unei conlu-

(Continuare în pag. a 4-a)

tovarășul Zhao Ziyang
tor o valoare de peste
370 000 lei ! Se află în do-

60 
combine de înaintare și 
peste 36 combine de aba
taj, iar numărul comple-

(Continuare in pag. a 2-a)

de uriașe fonduri pentru minelor p^te
creșterea bazei tehnico-

grăm special pentru 
canizare. Ca urmare.

In întîmpinarea

I Zilei Muncii

pentru dezvoltarea, prin 
eforturi comune, a coope
rării și colaborării româno- 
chineze, îndeosebi în do
meniul carbonifer, al me
talelor. neferoase, precum 
și în alte domenii de inte
res comun, inclusiv al 
cotării Științifice.

A fost reafirmată ’ 
vingerea că
și dîverâi;fîcaf¥a 
rii și cooperării 
româno-c'tijn.'ze;

' construcției socialiste . în 
cele doua țări, ridicării 

în spiritul continue a nivelului de 
trai, material și spiritual, 
al celor două popoare,

în cursul după-amiezii 
de joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele' Republi
cii Socialiste România, a 
avut convorbiri cu tovară
șul Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat $1 . Re
publicii Populare Chineze;

.pin partea română, la 
convoi i>iri au luat p irte ; 
tovarășa Elena: Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale..

Din partea chineză. au 
participat tovarășul Chen 
Muhua, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., yicepremier a] 
Consiliului de Stat, minis-

irul comerțului exterior și 
relațiilor economice, ceilalți 
membri ai, delegației.

în timpul convorbirii,/ 
tovarășii. Nicolae Ceaușescu 
și. Zhao Ziyang .au făcut un 
schimb de păreri - și s-au 
informat reciproc în legă
tură cu desfășurarea activi
tății economic^ în cele do
uă, țări, eu obiectivele și 
or.ientărale principale. sta-;' 
;bil>te în acest, domeniu. în 
planurile cincinale actuale..

în .această lumină a fost' 
examinată evoluția relați
ilor bilaterale. în .spiritul 
înțelegerilor dintre condu
cerile de partid și de stat 
ale celor două țări au fost , 
evidențiate noi posibilități lor.

cer

con-
areaintensific

- olaooră- 
econbmice 

servesc
Brigada condusă 

Ioan Bud, una din for
mațiile de frunte ale 
sectorului V ăl l.M. 
Vulcan; în imagine, șe
ful de brigadă, alături 
de ortacii unuia 
schimburi.

ț realizarea sarcinilor fizice 
: 'frfTulUi.
î'-

■ r

Stadiu semnificativ în execuția magazinului universal din Petroșani

Comuniștii — 
oameni de acțiune

diminuate cu 96,7 lei,

IIBOO lone de cărbune peste p’an
Desfâșurînd o activitate rodnică, la înaltele cote 

ale vredniciei minerești, colectivul sectorului 1 de 
la l.M. Vulcan se menține și în luna aprilie pe locul 
de frunte între sectoarele productive ale minei, ra- 
portind, la zi de la începutul lunii, un plus de
I 400 tone de cărbune. Cumulată, depășirea planului 
pe sector de la începutul anului se ridică astfel la
II 000 tone de cărbune, ceea ce asigură colectivului 

pe primele patru luni ale

Productivitățiyt.: ■ -. ■ ‘ *
superioare

Brigada condusă de 
Ștefan Alba, din sectorul 
IV al l.M. Petrila, a ex
tras în prima jumătate a 

5 ■ lunii aprilie, peste preve- 
|- deri, 728 tone de cărbune, 
i A fost depășită cu peste 
9 -3 tone pe post productivi- 
> tatea muncii planificată
s în abatajul dotat cu com

plex mecanizat de susți
nere și tăiere pe care-1 
exploatează brigada. Ni
velul realizat al producti
vității este de 1'2,1 
ne/post.

Depășiri 
în abatajele 
mecanizate

Tot intr-un abataj 
dotat cu complex mecani
zat de susținere și tăiere 
din sectorul I al I.M, Ă- 
ninoasa, brigada condusă 
de Payel Dediu realizea
ză și în Juna aprilie o 
productivitate a muncii 
superioară " prevederilor 
cu 3,4 tone pe post, și 
extrage astfel, peste plan 
de la începutul lunii,; 840 
tone de cărbune.

In pagina a 3-a
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Valențele pasiunii minerești 
în muncă și educație 

fost realizat în proporție 
de 142,8 la sută, cheltuie
lile materiale la I0M,.. lei 
producție marfă aît fost

Constructorii au predat pentru montaj 
etajul I al obiectivului

Ieri, la Petroșani, cons
tructorii noului magazin 
universal din centrul mu
nicipiului — șantierul nr. 
1 al Grupului de șantiere 
din Valea Jiului ai T.C.H. 
— au atins un stadiu sem
nificativ în execuția aces
tui important obiectiv de

investiții al anului. Este bilarea cu forțe proprii 
vorba de predarea către și cu formații specializa- 
beneficiar a depozitului te a acestui prim nivel
pentru mobilier și a sălii al viitorului magazin, scop 
de vînzare de la etajul 
I al obiectivului. Incepînd 
cu această dată, I.C.S.M.L 
Petroșani va trece la îno-

ealizările obținute 
în primul trimestru 
al anului de mine

rii de la Paroșeni cons
tituie o nouă confirmară 
a strădaniilor depuse 
pentru înfăptuirea unei 
noi calități a muncii. Este 
un fapt de muncă deose
bit că în luna martie, deși 
s-a confruntat cu greu
tăți obiective, acest co
lectiv a reușit sa încheie
primul trimestru al anu- productivitatea muncii in 
lui cu depășiri la majori- abatajele mecanizate a 
tatea indicatorilor de plan, fost depășită, în medie 
Astfel, indicatorul jde ba- cu 1,2 tone!post, iar la ; 

ț să — producția netă — a producția' fizică s au înre-

în care in zilele trecute 
au sosit de la întreprin
derile furnizoare piesele 
care vor fi montate. -

gistrat, de asemenea,, de
pășiri substanțiale. La ba
za succeselor au stat bu
na organizare a muncii, 
dar și întărirea disciplinei, 

espre prezența ia 
jg . serviciu, discipli

na muncii și tehno
logică, Alexandru Bucea, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină he măr
turisea :

— Aspectul pe care 
l am Urmărit în prințul 
trimestru a fost acela de

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)
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JURNAL DE VACANȚA
Caracterul atractiv,, varietatea și valoarea edi>- 

cativă a acțiunilor organizate în zilele acestei vacan
țe de primăvară, au stimulat pionierii și elevii din 
Lupeni să participe zilnic, în număr mare, Ia nu
meroase manifestări culturale șl sportive, fiind pre- 
zenți activ în viața socială ă orașului, la înfrumuse
țarea și buna gospodărire a cartierelor, străzilor și 
școlilor. Printre cele ma,i frumoase acțiuni, realizate 
eu un mare număr de elevi, s-au remarcat în a- 
ceastă săptămînă munca patriotică și competițiile 
sportive,
• Muncă patriotică. 

, Peste 80 de pionieri și e-
levi de la școlile generale 
nr. 1 și 3 din Lupeni au 
luat parte, marți, la o ac
țiune de muncă patrioti
că în vederea înfrumuse
țării orașului. Au 
plantați pomi, arbori și 
arbuști în zonele de a 
căror curățenie și bună 
gospodărire răspund pio
nierii : în parcul școlii și 
în cartierul Braia 
muncit pionierii 
la Școala 
rală nr, 3, iar la Monu
mentul eroilor mineri 
„Lupeni ’29“ au participat 
la plantări elevii Școlii 
generale nr. 1. ;
• „Cupa Pionierul". . .

30 de copii din mai multe bune echipe de fotbal ale 
școli, membri ai clubului pionierilor și elevilor din 
de schi „Pionierul", de școlile Văii Jiului.

la Casa pionierilor și șoi
milor patriei, se află de 
cîteva zile Intr-o tabără 
de pregătire organizată 
la cabana Straja, Pe pîr- 
tîile de aici se desfășoară . 
astăzi și mîine „Cupa Pio- 

fost oierul" la schi alpin și 
fond. Sub genericul „Cupa 
Pionierul", tradițională 
în școlile din Lupeni, au 
mai avut loc competiții la 
tenis de masă și șah.
• Fotbal. Astăzi și mîi

ne la Petroșani se va des
fășura etapa municipală 
a competiției de fotbal 
dotată cu trofeele „Aurel 
Crâsnic" (categoria 8—10 
ani) și „Teodor Paraschi- 
va“ (categoria 11—14 ani). 
Vor participa cele mai

au 
de

gene-

Scolii

Zestrea tehnică a minelor, folosită
INTENSIV EXTENSIV

(Urmare din pag. 1)

xelor mecanizate de sus
ținere este de peste 40. Nu
mai valoarea acestor utila* 
je complexe depășește 2,5 
miliarde lei, în condițiile 
cînd se poate spune că zil
nic, prin importuri sau din 
țară, zestrea tehnică a în
treprinderilor miniere spo- 

■7 Feșțe. A'?
Este normal ca în acest 

context, problema esențială 
a colectivelor miniere ale 
Văii Jiului, ale Conduceri
lor colective din întreprin
deri să o constituie folosi
rea deplină și eficientă a 
dotației tehnice. Imperativ 
cu atît mai actual cu cît 
în primul an al cincinalului 
indicii de utilizare intensi
vă a dotării tehnice s-au 
situat sub nivelele planifi
cate la majoritatea utilaje
lor de mecanizare. Avem 
în vedere, în primul rînd, 

' nivelul productivității mun
cii care se realizează cu u- 
tilaje de înaltă tehnicitate 
din abatajele de mare ra
pacitate ale minelor.

Sub acest aspect rezulta-

ț Valențele pasiunii minerești
i t 
I 
i I A î

i î I V I 
!

î I I 
I
I

(Urmare din pag. 1) punzător al pregătirii po
litice. La mina Paroșeni, 
comitetul de partid, sindi
cat, U.T.C., birourile orga
nizațiilor de bază acțio
nează permanent pentru 
îmbogățirea conținutului 
adunărilor generale, a în- 
vățămîntului politico-i
deologic, pentru canali
zarea tuturor eforturilor 
în vederea dezvoltării 
'conștiinței politice, revo
luționare a membrilor de 
partid, a tuturor mineri
lor. însuși modul în care 
se desfășoară discuțiile 
individuale eu comuniștii, 
„Judecata muncitorească" 
și alte acțiuni educative,

a-i convinge pe oamenii 
muncii din colectivul nos
tru să acționeze ca ade- 
vărați proprietari, pro
ducători și beneficiari. Ă 
fost nevoie, bineînțeles, 
de o intensă muncă poli- 
tico-educativă, de conș
tientizare a oamenilor 
muncii.

— Disciplina muncito
rească a unui colectiv, ne 
spunea la rîndul său Paul 
Luculescu, inginerul șef 
al întreprinderii, este ne
mijlocit legată de compe
tența profesională a mem
brilor săi. Tocmai de a- .. 
ceea, comitetul de partid, confirmă strădania pentru 
conducerea minei au pus 
accent pe calificarea, po
licalificarea și perfecțio
narea personalului mun
citor. De la începutul Cin
cinalului actual au absol
vit o formă sau alta a 
pregătirii profesionale 
peste 150 de oameni ai 
muncii și avem în vedere 
continuarea organizării 
acestor cursuri de califi
care și policalificare.

£ste adevărat că pre
gătirea profesio
nală are un rol în

semnat în realizarea sar
cinilor de plan, dar a- 
ceasta trebuie să fie du
blată de un nivel cores-

!
celerat lucrările de pune
re în funcțiune a unui a- 
bataj care va fi dotat cu 
complex mecanizat și ca
re, conform angajamen
tului brigadierilor, va fi 
pus în funcțiune in cins
tea zilei de 1 Mai. Vasile 
Cerceja cu ortacii, după 
cum aveam să aflăm din 
spusele brigadierului, va 
finaliza planul colector 
dintre orizonturile 350— 

42.3 cu două săptămîni mai 
devreme devii termenul 
planificat. Brigada lui 
Nicolae Bakoș pregătește, 
de asemenea, un panou 
unde va fi introdus un 
complex SMA. Se lucrează- 
intens la deschiderea stra
tului 5, strat care fiind de 
mare productivitate, va a- l 
sigura în continuare rea- 

uternic angrenați în ' Uzarea sarcinilor de plan, 
sporirea produc- Hi uccesele obținute în 
ției de cărbune, mi- primele trei luni

nerii de la Paroșeni își v ale anului, rod al 
îndreaptă în prezent . e- . 
forturile spre punerea 
în funcțiune a unor noi 
capacități de producție, 
De pildă, prin reorga
nizarea efectivului din 
mai multe brigăzi, cum 
sînt cele conduse de iii- 
colac Andrașic, Beta Pe- 
terfy, Mihai Agoston, Ion ~ pentru ca patria noastră 
Istrate, Nicolae Huluță, se să se situeze pe noi trep- 
vor executa în ritm ac- te de progres și civilizație.

afirmarea atitudinii com
bative împotriva oricăror 
abateri 'de la disciplină.

p Q uccesele obți
•j primele trei 

hărfticiei, răspunderii și 
competenței profesionale 
a întregului colectiv, a 

fruntașilor minei, exprimă, 
cît se poate de fidel, ho- 
tărirea minerilor de ta 
Paroșeni, de a da țarii 
mai mult cărbune, de a 
face tot ce depinde de ei

tele primului trimestru . al 
anului sînt în măsură să 
confirme o evoluție ascen
dentă a realizărilor care se 
obțin. De pildă, nivelul 
productivității muncii 
ținut în trimestrul I, 
abatajele dotate cu 
plexe mecanizate de susți- 

; nere și tăiere este superior 
mediei anului 1981 cu peste 
1 tonă pe post, respectiv de 
10,2 tone pe post, A cres
cut; producția fizică extra
să în asemenea abataje — 
la peste 600 00Q tone în pri
mul trimestru. Dar dacă 
productivitatea muncii se 
situează la un nivel satisfă
cător, producția totală ex
trasă in aceste mari capa
cități productive este încă 
sub cea planificată eu cea. 
30 000 de tone. Restanțe se 
constată la I.M. Livezeni și 
I.M. Petrilâ. Sigur, ’restan
ța este redusă și. este pe ■ 
deplin recuperabilă încă 
din trimestrul II. Trebuie 
ținut însă seama că o serie 
de abataje dotate cu com
plexe au ieșit din funcțiu
ne fără ca în prima parte 
a trimestrului II să fie In
troduse’ altele.

în paralel cu creșterea 
numărului de. complexe în 
funcțiunedoar cea. 25 
din cele 42 aflate în dota
rea minelor la • începutul 
trimestrului I au funcțio
nat — sporirea producti
vității muncii rămîne și 
în continuare rezerva nr. 1 
spre cure trebuie să-și in-

ob- 
în 

com’

ăUA.

ex- 
auto- 
pati-

fi prezentate 
semnificative 

din viața lu
de • poștă, 

din tinerii

EFICIENT

Rubrică realizată de 
I. BĂLAN

drepte atenția organizato
rii producției. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît între ni
velele cele măi ridicate ale 
productivității muncii ob
ținute în trimestrul I — 13,5 
tone/posț la I.M. Uricani, 
11,5 și, respectiv, 10,5 t'o- 
ne/post la I.M. Paroșeni și 
I.M. Lupeni — și cele mai 
reduse— 6,3 tone/post la 
I.M. Lonea și 7,3 tone/post 
la I.M, Petrilâ —, sint di
ferențe mari care eviden
țiază posibilități deosebite 
în acest domeniu. ’’Ac-

„Este necesar să luăm 
toate măsurile în vederea 
bunei organizări a produc
ției și a muncii, pentru a 
asigura o creștere cores
punzătoare a productivită
ții muncii în toate sectoa
rele" — . spunea recent se
cretarul general al parti
dului, tovarășul ■ Nicolae 
Ceaușescu. Iată domeniul 
principal de acțiune în 
minerit pentru ca eficiența 
muncii — îndeosebi în 
condițiile puternicei baze 
materiale de care dispu
nem, — să sporească subs
tanțial, astfel încît Valea 
Jiului să-și aducă .din plin 
contribuția la dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

Pentru aceasta, în perioa
da care urmează, ne-am 
^propus realizarea unor a- 
nalize privind, în primul 
rînd. modul cum sînt „gos
podărite și folosite utilaje
le din bogata zestre a mine
lor. Vom reveni.

• MASA ROTUNDA.
i căminul de nefami- 

liști din Uricani a avut 
' loc, ieri, o masă rotun- 
Idă pe tema „Religia și 

implicațiile ei ■ sociale". 
Acțiunea a fost întregi- 

Ită de prezentarea cărții 
„Ateism și religie" a au- 

i torului Simion. Asandei. 
J • PREGĂTIRI. în 
I perspectiva sezonului I cald si a zilei de 1 Mai, I I.C.S.A. și AP. Petro- I șani finalizează în aces- 
Ite zile o amplă acțiune 

de împrospătare a uni
tăților. S-au realizat i-

• gienizări, vopsitorii și 
modificări la cabanele 
„Brădet" și „Peștera Bo
lii", la terasele și cofe
tăriile din Petroșani și 
Petrilâ. Fină sîtabătă 
vor fi terminate zugră
velile interioare și 
terioare la linia de 
servire „Cerna" și 
seria „Mignon".

Sțrungarii Lidia Gagea și I’aui De». <» mese
riași pricepuți ai atelierului mecanic al I.M. Uricani. 

Foto: N. ȘTEFAN'

• GAZETA
La Oficiul muni<£ de 

I poștă și telecon îiicații 
I Petroșani a fost inaugu
rată noua gazetă de pe- 

Irete „Mesagerul". Rea
lizată din inițiativa or
ganizației U.T.C., la ga- 

I zetă vor 
I cele mai 
I momente
erătorilor

I Constituit ..... ___ ..
Rahela Barcan, Gheor- 
ghe Ferar și Ionel Bur- 

| dea, colectivul de redac
ție și-a propus ca obiec
tiv să asigure un bun 
conținut fiecărei ediții 
apărute la gazetă. (M. 
Andraș/

* LECȚIE. în cadrul 
Universității cultural- 
științîfiee, la l.U.M, Pe-
troșani ș-a ținut lecția
pe tema „Condiții mate-
riale și aspectele res-
pectării legii". ■■ ..
• EXCURSIE. Un

grup de 17 elevi de la
Școala generală nr. 1
Petrilâ se află în ex-
eufsie pe traseul turis
tic Petroșani — Sibiu — 

I Brașov — Valea Praho- 
I’vei — București — Pi

tești — Rm. Vilcea
Petri la

I

Duminică, 18 aprilie
8,00 Admiterea în învăță- 

mîntul superior agri
col (consultații).

8,20 Seraliștii în fața ba
calaureatului (consul
tații).

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. . ;
14.30 Desene animate : Tom 

si Jerry,
17,1c Zimbabwe — consoli

darea independenței 
— reportaj.

17.30 Film serial — Misiu
nea. Episodul 2.

18,10 Călătorii spre viitor 
— Concurs pionie- 
resc.’

1900 Telejurnal.
19,25 Steaua fără nume — 

Emisiunc-concurs pen
tru tiaeri loterprețj 
de muzică ușoară.

2OJ5 Repoitaj ’82. Diaman
te de • Ma’ammeș

20.30 Film artistic ~ Muș
că și fugi ~ Produe-

i, ți» • studiourilor Ra
lieze.

22,00 Telejurnal. — Sport
22.25 Studioul muzicii u- 

’ șoare.
Luni, 19 aprilie?; ;

15,00 Emisiune în limba 
magliiară.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Orizont tehnico-ștj- 

ințifie. j
20.50 Cadran mondial,
21,15 Roman foileton. — La 

Barraca — episodul 6.
21,55 Ritm și grație.
22,20 Telejurnal.

Marți, 20 aprilie

11,00 Telex.
11,05 O profesiune pentru 

'/ viitor.
11.30 Roman foileton. — La 

Barraca — episodul 6.
12,10 Cadran mondial,
12,35 Pentru curtea și gră

dina dv.
12,40 Ritm și melodie.
16,80 Telex.
16j05 Viața școlii,

16.25 Noi în anul 2000.
16.45 Clubul tineretului.
17.25 Forum politico-ideo

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea econo

mică.
20.45 Melodii populare.

17,40 Tragerea pronoex- 
pres.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra 

mului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică.
20,45 Semnături în cartea

muncii — reportaj,
21,00 Țelecinemateca. O

fiiiii/HHiiiiiiiiiiirmiimm/iiituiiiiiiitiiiiiHinitiiiuiiiiiui
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21,00 Teatru TV. — Eu sînt 
tatăl copiilor, de An
gela Bocancea.

22,00 Telejurnal.
Miercuri, 21 aprilie

16,00 Telex.
16,05 Admiterea în treapta 

a Il-a de liceu.
16,25 Șah.
16,40 Vasile Conta — filo

zof materialist romăn,
17,00 Cîntarea României.
17,15 Civica. : -.A’-

aventură la Marsilia.
Producție a studiouri
lor engleze.

22.20 Telejurnal.
Joi, 22 aprilie

11,00 Telex.
11,05 Nestemate folclorice.
11.20 Desene animate.
11,45 Film serial. Lumini 

umbre.
12^35 Forum politico-ideo

logic.
18,00 Telex. >

16,05 Ziua profesiunilor 
hunedorene — repor
taj.

16.30 V. I. Lenin — 112 ani 
de la naștere — film 
documentar,

17,00 Studioul tineretului.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra- 

- mului; 7
2Q.00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică.
26.45 înflorești, pămînt al 

bucuriei — cîntece re
voluționare și patrio
tice.

21,00 Viața culturală. .
21.30 La frontierele cunoaș

terii — serial științi
fic.

21.50 Telejurnal.
22,00 Weridianele cîntecu- 

lui. ț;

Vineri, 23 aprilie
15,00 Telex.
15,05 Admiterea în învăță- 

mîntul superior teh
nic (consultații).

15.30 La volan.
15.45 Emisiune in limba 

germană.
17,40 Tragerea loto, „jgjfc

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică.
30,40 Film artistic. — Cum

păna — producție a 
Casei de filme Trei, 

22,05 Farmecul muzicii.
22.20 Telejurnal. J

Sîmbătă, 24 aprilie 1
11,00 Telex. 1
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11.30 Film artistic. Vacanță 

întreruptă.
13,00 La sfîrșit de săptămî- 

nâ. -
17,43 Săptămînă politică. 
18,00 închiderea progra- 

mului.
20,00 Telejui nai.
20.30 Teleenciclopedia,
21,00 Ritmuri tinerești —>

șlagăre dansate.
21.20 Lumini și umbre

episodul 8. .
22,15 Telejurnal. Sport.
32.30 Recital Yves Mon

tand. /"■
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fost urmata

■
1

comercială 
primele zi- 

deschidere :

Și drumurile fac parte 
din „cartea de vizită a orașului

întreținerea corespunză
toare a drumurilor are o 
importanță economîco-so- 
cială majora.. De starea lor 
depinde ritmicitatea apro
vizionării multor sectoare

■,. de activitate, timpul și con-: 
dițiile în care un mare nu- 
măr de oameni ai muncii 
fac deplasarea la și de la 
locurile de muncă, utiliza
rea rațională și eficientă a 
mijloacelor de transport, e- 
(.‘onomisirea . combustibilu
lui etc. Iată de ce readuce-- 

i rea drumurilor din Valea 
Jiului la starea normală ce
ruta de desfășurarea în 
condiții optime a traficului 
rutier, după perioada de 
iarnă, este o. sarcină ur
gentă a organelor și unită
ților de admi
nistrare a a- 

•-“stora. Ce 
j /reocupări 
.. ./ sînt și cum 
.. > mî acționează

pentru recondiționarea căi
lor principale d.e circulație? 

La insistența consiliului 
popular municipal șl favo- 

’ rizată de încălzirea vremii, 
brigada de muncitori as- 
faltatori condusă de Ion 
Țîștea a secției de gospodă
rie comunala din cadrul 

în
de

ia

și de pe porțiunea din șo
seaua națională pînă la

-Stația. PECQ Livezeni. Se 
vor crea astfel condiții pen
tru desfășurarea traficului, 
fără dificultăți.

O susținută activitate de 
-reeondiționare a părții- ca
rosabile și de îmbunătățire 
in general a condițiilor de 
circulație continuă pe. stra
da centrală din Petrila. -La 
data raidului nostru se e- - 
i'e&tuau plombări de către 
formația de muncitori : a 
lui loan Basanete. Alte e- 
chipe de muncitori, dotate 
cu materialele și utilajele 
necesare au lucrat, în ulti
mele zile mai susținut, la 
amenajarea celor dopă sta
ții de autobuz noi dinrar-

Deleanu' Cloșca și altele și 
autobasculantele 35 — B — 
6280, 33 — B — 6052 si 35 
— B 6187 ale lotului I.U.G. 
— S.U.T. București. La 
rîndul lor, lucrătorii secției 
de gospodărie comunală a 
fe.G.C.L. nu prididesc să 
strîngă de pe străzi mate
rialele împrăștiate de mij
loacele de transport ale di
feritelor șantiere de cons
trucții, iar cît privește zgu
ra pe care tot ei au îm
prăștiat-o eu tonele pe 
străzi astă iarnă se fac: că 
plouă, atribuind sarcina 
strîngerii depunerilor de la 
rigole, cetățenilor.

Numeroase străzi și tro
tuare sînt desfundate îri 
urma săpării; de. . șanțuri 

pentru poza
rea de cabluri 
telefon io. re
țeaua elee- 
t r i c ă de 
termoficare

(vezi străzile N. Bălcescu, 
V. Boaită ș.a.) pe cârc cei 
ce le-au săpat au uitat să 
le mai refacă pînă la as- 

, faltare, li. Invităm șă trea
că de urgență la refacerea 

Roșia spre Jiu, la corecta- a ceea ce au degradat,

t
8.' -

ȘANTIERE GOSPODĂREȘTI

fierul 8 Martie, la lărgirea 
unor porțiuni de carosabil 
prin .astuparea șanțurilor, 
la cele două poduri peste 
pîra'ele de scurgere agape
lor pluviale de pe dealul

rie comunala din
E.G.C.L. Petroșani și-a 
tensificat activitatea 
plombare a suprafețelor 
rosabile, în zepînd de 
intrarea în municipiu din 
partea nordică. S-au făcut 
nivelări cu asfalt pînă la 
tronsonul cu patru benzi 
de la Dără.nești, pe .porțiu
nea de șosea pînă la tune
lul Petriiă. A continuat lu
crul cu decaparea și plom
barea denivelărilor de pe 
porțiunea de la podul Dă- 
rănești la Grupul școlar mi
nier. Șeful secției de gos
podărie comunală aminti
te, Emilian Bărbulescu, in- 
tîlnit zilele trecute !a I)â- 
rănești, ne-a dat asigurări 
că asfaltatorii și staț'a pro. 
prie de preparare a mixtu
rilor asfaltice își.vor conți-, 
nua activitatea în ritm sus
ținut în jumătatea urmă
toare a lunii aprilie. O- 
biectivul imediat îl consti
tuie ■ repararea traseelor, 
principale de tranzitare a 
municipiului și de trans
port .în comun, adică stră
zile Republicii, Vașile Con
ta, Cloșca, Mihai Viteazul 
din centrul orașului.

^e®ti.nuare vor fi încheiate 
■. j.nă la 1 Mai reparațiile 
de pe străzile Oituz, Unirii, 
Aviatorilor și celelalte din 
cartierul Aeroport, precum

rea curbei din apropierea, 
consiliului popular.

Plombări și alte repara
ții sînt în. curs și pe : DN 
66 A, îndeosebi în raza o- 
ra.șuluî Lupeni, precum și 
pe porțiunea de legătură 
cu orașul Uricani și în con
tinuare pînă la Cîmpu lui. 
Neag. După cum ne infor
ma șeful formației de mix-- 
luri asfaltiee Livezeni, ing. 
Li viu Costaehe, pe DN 66 

' A zona Lupeni — Cîmpu 
lui. Neag: se lucrează eu 
trei eciiipe — arfe districte- . 
lor Li vadea și Petroșani și 
a formației de mixturi as- 
faitiec în trei puncte di
ferite. Se preconizează ca 
reparațiile pe această cale 
de. circulație de mare în
semnătate e-onornieă și tu
ristică să fie în 'heiată pî- ; 
r.ă la 28 aprilie a e. Este și 

’ cazUÎ’1 i :
Am întilnit însă în rai

dul nostru și aspecte care . 
dovedesc atitudini, necon
forme cu reglementările le
gale referitoare ia folosirea 
și întreținerea drumurilor. 
Numeroase străzi din cu
prinsul orașului Petroșani 
sînt încărcate cu pămint, 
nămol, beton și alte mate- 

în riale împrăștiate de auto
basculantele T.C. Ind. Bra
șov ee deservesc șantierele 
de la I.U.MJ’. Nămol 
beton împrăștie mai 
pe străzile 23 August

rea- 
ducînd la o funcționalitate 
rutieră și pietpnală norma- 
îă străzile și trotuarele pe 
care au efectuat lucrări.

In altă ordine de idei, 
starea drumurilor, ordinea 
și în general ținuta esleti- , 
că. a străzilor și șoselelor 
reflectă preocupările și ini- . 
țiativa gospodărească a j 
consiliilor populare, a uni
tăților ele drumuri și cetă
țenilor. Și drumurile fac. 
parte din cartea de vizită 
a loca! itățiior noastre și ca 
atare trebuie să le acordăm 
vii.’a cuvenita.

Toma TAtARCA

Eva Ciupală, președinta 
comisiei de femei din.tr-u- 
nul din vechile cartiere ale 
Petroșaniului era cam ne
căjită. Nu pentru că locui» 
terii străzii..’■Gheorghe’ Ba- 
rițiu n-ar fi buni gospodari 
dar, prinși de activitățile 
de producție și alte' pro- 
fjleme, au cam lăsat pe 
planul al doilea . curățirea' 
și înfrumusețarea străzii. 
Comuniștii cu experiență 
din organizația de bază nr. 
2, i au. sugerat ca împreu
nă cu cîteva gospodine să 
dea tonul acțiunii. „O să

o să vă urmeze 
exemplul" — au

vezi cum 
și ceilalți 
zis ei. Așa s-a și întîmpiat. 
Acțiunea gospodărească’ a 
început să capete proporții. 
Familiile Cazan. Crișan, 
Oaidă, Novac, Birăuț, Sze- . 
kei, Budal, Munteanu, . 
Tamaș, Zoica și altele au s 
muncit cu hărnicie mai 
bine de patru, ore, Strada 
și. șanțurile au fost curăța
te, Fiind pe fază, muncito
rii de la salubritate au 
transportat containerele 
de cum se umpleau adu- 
cînd altele goale in loc,’

O unitate 
apreciată din 
le de la 
noul magazin de pline 
și produse lactate din 
Vulcan, de la parterul 
blocului 19 situat în ac
tualul centru civic.
Foto : ȘL NEMECSEK

Răspundem 
cititorilor

A
însemnări din Lupeni

munca
nu respectați 

o

COMITETUL căminului 
de ««familiști al LM, Ani- 
noasa: Aplicarea măsurii 
la nare vă referiți se face 
în conformitate eu o hotă- 
rîre la nivelul întregului

• municipiu. Beneficiați, a- 
sadar, de drepturile stabi
lite. . . :.

ș

i 
j
I
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în alb Imaculat

E ( _ •”
bere pe terasele unită-

Steagul roșu11 
a criticat, 

organele vizate 
răspund

într-o scrisoare publica- , 
tă in nr. 9178 al ziarului 
„Steagul roșu", sub semnă
tura unor locatari de pe 
strada George Gpșbue din 
Petrila, se solicita sista
rea pe.această arteră a cir
culației mașinilor de mare 
tonaj. Consiliul popular 
al orașului Petrila ne in
formează că cele sesizate 
în articolul „Redați liniș
tea străzii" sînt juste. În. 
consecință, la intersecția 
dintre străzile Republicii șî 
George Coșbuc a fost pus 
un indicator care interzice 
circulația autovehiculelor

care
res-

w'

o plăcere să servești jurul teraselor.și al uni-
.1. î" - tăților. La bufetul „Bu-o _ ...... ___ „__

ților de alimentație pu- cegi" a început amenaja-

de peste 5 tone. Cei? 
se încumetă să nu-1 
pecie intră în conflict cu 
legea.

containere aproape goale. 
Dar surpriză neplăcută. ■ în 
jurul lor s-au, adunat din

Despre modul în care ser
viciul. de salubritate al 
E.G.C.t., Petroșani își face 

' datoria, s-a scris în ziarul 
nostru rnai, mult critic. A- 
cum vreo patru săptămînd multe altele aduse de. 
redacția a apelat la servi
ciul respect!..............
manete de

v să ridice mor- 
reziduuri mena

jere aflate in jurul contai
nerelor de lingă baia ora
șului. La cîteva zile după 
aceea am trecut să vedem 
dacă cele semnalate au a- 
vut ecou. Am constatat cu 
satisfacție că gunoiul a 
fost transportat în totalita- 

. te, terenul măturat ca-n 
palmă și amplasate aici trei 
containere. Amplasarea u- 
nui număr sporit de con
tainere s-a făcut cu un scop 

. bine justificat. Locatarii 
din împrejurimi, avînd pe 
lingă eăse mici gospodării, 
au posibilitatea să pună în 
containere reziduurile a- 
dunate. Majoritatea dintre 
ei așa au făcut. în scurt 
timp unul dintre containe
re fiind plin a fost ridicat. 
Au mai rămas deci două

nou mormane de cenușă, 
sticle sparte, fier vechi și 

’ ■ unii 
„gospodari" care, .curățin- 
du-și propria ogradă, nu 
s-au sfiit să „cfepoziteZe" 
gunoiul lingă containere, 
in piina stradă,. Se face 
oare vinovat pentru aceas
ta serviciul de salubritate 
al orașului ? Evident că 
nu! De ce acești așa ziși 
„gospodari" nu s-au înarmat 
cu lopeți și. mături pentru 
a încărca aceste gunoaie 
îri containere, respectînd 
munca celor care au făcut 
odată ordine ? Ar fi de do
rit ca toți locatarii din îm
prejurimi ce țin la aspec
tul străzii sau cartierului 
în care locuiesc să ia ati
tudine împotriva acelora 
care din eomoditate și lip
să de respect față de mun
ca șl strădaniile altora, nu 
păstrează ordinea și curățe- , 
mia.

1). CRIȘAN

CONSTANTIN GOGA, 
l.M. Livezeni: îneepînd cu 
data de 5 aprilie, la orele 
de vîrf (5,30 •— 7,30 și 14— 
16) autobuzele Piața Victo
riei — Aeroport și-au pre
lungit traseul pînă la Li
vezeni. Sînteți mulțumit?

VIOREL CIOCAZANU, 
lăcătuș LM. Oîlja: Am cer. 
cetat cele sesizate de dinu* 
neavoastră la sectorul I. în- 
tr-adevăr, nu vi s-au plătit 
două posturi efectuate în 
luna ianuarie. Ulterior vi - 
s-a întocmit fișă de rectifi
care și ați primit contrava
loarea acestor posturi. '

NICOLA GHEORGHE, 
U.E. Paroșeni; Cele sesiza
te de dv. n -au fost contes
tate de conducerea 
A.U.T.L. Petroșani. în șe
dințe operative, cu condu
cătorii auto de pe autobuze 
s-a prelucrat obligativita
tea respectării programu
lui și a opririlor în toate 
stațiile. Și noi, ca și dv„ 
sperăm să se înțeleagă a- 
cest lucru odată pentru 
totdeauna.

blică -din Lupeni. La res- 
tt’ 

„Vinătorul" 
au fost vopsite

taurantele „Cina", 
bufetele .
„Bucegi"
în alb imaculat scaunele, 
mesele și găi-dulețele din

rea și a unei magazii 
.Jiul", pentru păstrarea ambala, 

și jelor.
Deci acolo unde există 

preocupare, se pot reali
za lucruri frumoase si u- 
tile.

înnoiri în blocuri

’3

1

f CONDUCĂTOR auto 
I GRĂBIT

1
I

SEMNE DE ÎNTREBARE

Două echipe de mese- 
j-iașt pricepuți în parche- 
tarea încăperilor și monta
rea sobelor de teracotă, 
conduse de Gheorghe Ca- 
listru și Alexandru Peter 
de la E.G.C.L. Lupeni au 
executat substanțiale în
noiri la blocurile 29 șl 31 
de pe strada Tudor Vla- 
dîmirescu.

La blocul 29 s-a bătut 
parchet nou în 27 de a-

parlamente și s-au montat 
50 de sobe de teracotă 
noi. Practic, în toate a- 
partamentele au fost înlo
cuite sobele de teracotă 
șl parchetul. Aceleași lu
crări au fost realizate și 
la blocul 31. Locatarii a- 
partamentelor celor două : 
blocuri au cuvinte de ■ 
mulțumire despre calita
tea lucrărilor executate. : 
(A. MICA)

I

Vineri, 9 aprilie, ora 
13,40. Autobuzul 31 UD 
5571 sosește în Stația Poș
tă din Petroșani și se o- 
prește cu o ridicare a păr
ții din spate, efect al ac
țiunii frînei puse brusc. 
Graba șoferului. era evi- ‘ 
dentă. De ce acest stil 
precipitat, riscant dc con
ducere, știa numai el. Noi, 
călătorii, am văzut că ce
ea ce era de prevăzut să 
se întîmple în astfel de 
situație, nu a întîrziat. 
Conducătorul • autobuzu
lui a oprit grăbit și a 
plecai fără a aștepta să 
urce ultimii călători, mai

precis ultimele călătoa
re, care se aflau pe scară. 
Smucitura mașinii ă avut 
ca rezultat desprinderea 
a două femei aflate pe 
seara ușii deschise și că- 
cierea lor pe asfalt. Șofe
rul și-a continuat drumul 
ca și cum nu s-ar fi în- 
timplat nimic. îl între
băm deci, de ce a plecat 
din stație atît de grăbit 
și cu ușa deschisă ? De 
ce a provocat căderea ce
lor două femei pe asfalt ?

SIMBAtA libera
ÎNCEPUTĂ VINERI?
Tot vineri, 9 aprilie, 

ora 10. Autobasculantele

de 16 tone 35 B 6280, 33 
B 6052 și 35 B 6187 ale lo
tului Petroșani al între
prinderii de utilaj greu 
București, repartizate pe 
șantierul zidului de spri
jin aflat în construcție la 
I.U.M.P., stăteau. Am cău
tat să aflăm motivul, O 
gheretă de șantier cu ușa 
deschisă din apropierea 
celor trei mașini ne-a a- 
t^as atenția. „Aici trebu
ie să fie maistrul" — 
ne-am zis. Nu era! Unde 
o fi fost, trebuie să ne 
spună conducerea lotului. 
Unde erau șoferii? De 
ce nu lucrau autobascu-

lantele? Ne-au edificat, 
intr-o măsură, muncito
rii dulgheri cate lucrau 
Ia cofragul aflorimentu- 
lul porțiunii de dig ter
minate, singurii existen- 
ți pe șantier ța acea oră. 
Ceilalți toți erau plecați, 
fiecare după treburile lui, 
desigur altele decît cele 
ale șantierului. Șoferii, 
spre exemplu, erau ple
cați la... București, reți
neți, de vineri dimineața, 
ca să beneficieze din plin 
de sîmbă ta liberă de a 
doua zi. Să ne mal mirăm 
de ce construcția digului 
avansează în ritm de 
melc?! (T.V.)

I 
I 
I 

I
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7 No- 
. Mira- 
Capito-

Continuarea 
convorbirilor 

oficiale
(Urmare din pag. 1)

rășul , Li Xiannian, vice
președinte al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Chinez, și tovarășa 
Lin Jiamei. • . ‘

Au participat persoanele 
oficiale române care inso-

craii tot mai strînse pe tă- 
rîm internațional în intere
sul celor două popoare, al 
cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu ocazia , vizi
tei oficiale de prietenie în 
R.P. Chineză, Ministerul 
Culturii a oferit, joi seara, 
un spectacol de gală.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova- 
rășa Elena Ceaușescu, la
spectacol au asistat tova- coregrafice și muzicale din

resc : Secretul casetofo- 
nului.

UR1CANI : Kramer
contra Kramer.FILME

PETROȘANI — 
iembrie: Maria 
bela ; Unirea 
iul al doilea.

PETRILA : Domni
șoara Noorie.

LONEA: întoarcerea 
la dragostea dintîi.

ANINOASA : Campio
nii. :• .

VULCAN — Luceafă
rul : Lupii mărilor.

LUPENI — Cultural: 
Hangar 18; Muncito-

TV
15,00 Telex. 15,05 

volan. 15,20 Itinerar 
nez. 15,45 Emisiune 

germană.

La
da- 

în 
limba germană 17,50 
1001 de seri. 20,00 Tele
jurnal. 20,30 Actualita
tea economică. 20,45 Film 
artistic : Poteci nebătute. 

• 21,55 „Ștefan, Ștefan, 
domn cel mare”. Emi
siune , literar-muzical- 
coregrafică. 22,20 Tele
jurnal.

j

I
!
!bogatul tezaur al culturii 

poporului chinez, ca și in
terpretări din muzica cla
sică universală; .

îndelung aplaudate au 
fost, de asemenea, inter
pretările deosebit de reuși? 

suri și melodii populare ro- 
mânesti.

Artiștii reuniți pe scenă 
și părtleipanții la specta
colul de gală au salutat cu 
deosebită căldură pe tova
rășul Nicolae CeaușescU și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

țese pe conducătorul parti, te ale unor cunoscute dan- 
dului și statului nostru, 
precum și persoane oficia
le chineze.

Spectacolul, care s-a bu
curat de un deosebit suc
ces, a cuprins momente sau

»•«••••••* •••••••• • •••• • • '

iN LU4l£
Succese ale poporului coreean

PHENIAN 15 (Agerpres). 
Industria din R.P.D. Core
eană anunță noi succese pe 
calea modernizării activită. 
ții productive, care contri. 
buie la’ sporirea producti
vității muncii. Astfel, la 
uzina de aparate electrice 
Dongrim a fost testat și a 
intrat în fabricație un nou 
tren electric, mai eficace, 
pentru, lucrările din mină. 
Acest model are o forță 
de tracțiune de 1,4—-1,5 ori 
mai mare decît vechiul mp. 
del. în timp, “e 'consumul 
de • lectricilate este cu 3(1 
la sută mai redus.

O'
PHENIAN 15 (Agerpres).. 

Industria extractivă din 
RJ’.D. Coi-eeană a obținut 
importante succese în pro
ducție în ultimele luni. Du. 
pă cum relevă ziarul „Les 
Nouvelles de .Pyongyang'*, 
planul pe primul trimestru 
al acestui an a fost înde
plinit cu o lună mai de
vreme de minele din pro
vinciile Byanggang și Dja- 
gang, situate în partea cen. 
trală și septentrională a 
R.P.D. Coreene. în fruntea 
întrecerilor s-au situat eo-

lectivele de la minele din 
Kapsan, Unheung, Hyesan 
care printr-o mai bună uti
lizare a mijloacelor produc, 
tive și prin adoptarea unor 
soluții tehnice, noi, au de
pășit cu mult sarcinile pla. 
nifkate. De asemenea, în 
provincia Hamkyeung de 
Sud s-au obținut importan
te succese la extracția de 
minereuri utile, în special 
la minele Keumeduk și 
Ryongyang.

INTRE 10 și 15 aprilie, 
la Belgrad a avut loc se
siunea a XXX-a a Comi
siei mixte romârio-îugoslave 
pentru Porțile de Fier. La 
sesiune au fost examinate 
și s-au adoptat hotărîri în 

rilor sistemului Porțile de 
Fier-II, suplimentarea pu
terii instalate la acest sis
tem, posibilitatea de crește
re a puterii instalate la Por
țile de Fier-II, soluționarea 
unor probleme curente în 
domeniul energetic. .

PREȚURILE cu amănun
tul au crescut în țările

In legătură cu situația din 
Mal vineInsulele

LONDRA 15 (Agerpres). 
Vorbind în cadrul unei 
reuniuni de urgență a Par
lamentului, primul minis
tru al Marii Britanii; Mar- nU se Va feri să recurgă la 
garet Thatcher, a declarat, forță dacă este nevoie pen-
potrivit agenției Reuter, tru a restabili administra-
că obiectivul guvernului său ția britanică în colonia in- 
rămîne retragerea trupelor sulară din Atlanticul 
argentiniene din

Mal vine (Falkland) și posi- 
. bilitatea ea locuitorii lor 
să-și decidă singuri viito
rul. Marea Britănie, a spus 
premierul pe de altă parte,

Insulele sud
ele

• . _ - - - .. ■membre ale ■ Organizației
legătură cu execuția lucra- pentru Cooperare Economi-

clarație adoptată de depu
tății în Adunarea munici
pală. Agențiile de presă in
formează că anterior a 

- fost declarată zonă fără ar
me nucleare orașul Naga. 
din Insula. Okinawa.

. - POTRIVIT datelor pu-
că și Dezvoltare (OECD) cu blicate de Direcția centra-
0,5 la sută, în medie, îrr 
luna februarie, relevă 
raport dat publicității

un 
la 

Paris și reluat de agenția 
France Bresse, ; -

ORAȘUL Haebaru din su
dul Insulei Okinawa a fost 
declarat zonă denucleari- 
zată — se arăta într-o de-

lă de statistică din Dublin, 
în . Irlanda există in pre
zent peste 148 000 de șo
meri, cu 20 la sută mai 
mult în comparație cu a- 
nul precedent. Nivelul șo
majului reprezintă in țară 
12 la sută, din întreaga 
forță de muncă.

Gîndim despre inimaginabil — temeri crescînde 
generate de pericolul războiului nuclear"

Sub acest titlu revista 
americană menționată pu
blică un amplu material 
din care redăm extrase 
largi. " 3?-

„O idee al cărei moment 
se pare că a venit răsco
lește Statele Unite. Din 
sălile Congresului pînă în , 
cătunele, din statul .Ver
mont, americanii nu numai 
că se gîndesc la inimagina
bil, ci sînt pe cale să des- 
cțiidă un-dialog la nivel 
național asupra mijloace
lor de controlare și redu
cere a înfricoșătoarelor ar
senale nucleare ale super- 
puterilor. Această nouă 
conștiință a pericolelor de 
război nucUar depășește 
limitele tradiționale ale 
orientăiilsr politice. Adep- 
ții unei înghețări bilaterale 
a dezvoltării și amplasării 
de arme nucleare includ și 
pe unii militanți care au 
condus mișcările de protest 
împotriva implicării S.U.A. 
în Vietnam, în urmă cu un 
deceniu. Dar noua mișcare 
are baze mult mai largi s 
ea include mai mulți li
deri religioși, mai mulți 
doctori și avocați eu cărți 
de vizită impecabile din 
partea Establishmentului; 
mai mulți conservatori în
vederați, ca și liberali în-

focați, precum și experți 
în materie, ca amiralul în 
retragere Noel Gayler, fost 
director al supersecretei . 
Agenții a securității națio
nale, și fostul negociator 
al acordului Salt li. Paul 
Warnke. Rabinul Alexan
der Schindler, șeful 1, Con
gregațiilor Uniunii Ebrai
ce Americane spune : „Dez
armarea nucleară tinde să

au prezentat o rezoluție 
prin care cheamă la În
ghețarea experimentării, 
producerii și amplasării în 
continuare, a armelor nu
cleare atit de către S.U.A., 
cît și de către Uniunea So
vietică. Proiectul de rezo
luție a atras, deja, spriji
nul unui număr de 22 de 
senatori și 59 membri ai 
Camerei Reprezentanților”.

foarte mare, iceberg. Par
țial, senatorii care se de
clară: în favoarea moțiuni
lor răspund unui val fără 
precedent de campanii de 
demonstrații, ; referendu- 
muri, propuneri legislati
ve; și scrisori; precum și de 
publicații; care;; evidențiază 
pericolele unui război nu
clear. în rindui grupurilor 
care participă la ■ • mișcare 

. se află organizații pentru 
dezarmare, cunoscute •' de 
mult timp, cum slut Sane 
și Uniunea savanților preo
cupați. Dar alături de ele 
figurează o mulțime dc or- 

Medieii pentru 
responsabilitate socială, 

„Aceasta nu este însă to- Organizația internațională 
tul. Charles Mathias, sena- a medicilor pentru preve- 
tor republican, a prezentat ' “ ’ ' ’ ’ '
un ah proiect de rezoluție 
prin care se cere președin 
telui „să invite imediat” pe 
sovietici la negocieri asu
pra armelor strategice și 
proliferării armelor și teh
nologiei nucleare ! El acu
ză administrația de a se 
face vinovată de „eșecul e- 
■vident” de a nu fi inițiat 
astfel de negocieri. Nimic 

a negocia o reducere a ar- mai .RV’^n, viitorul o- 
melor nucleare cu Uniunea 
.Sovietică. Ceva din această 
mișcare vine deja din Con
gres. Senatorii Edward 
Kennedy și Mark Hatfield

Din presa străină
(TIME)

■ «>•■«>••• gamza.il
devină problema morală 
centrală a anilor ’80, așa 
cum a fost Vietnamul încum a fost Vietnamul 

. anii ’60”.
„Obiectivul central 

mișcării este de a conștien
tiza opinia publică în le
gătură cu adevăratele o- 
rori, cu ce ar putea însem
na un război nuclear pen
tru S.U.A. și pentru lumea 
de azi, și, în consecință, de 
a exercita presiuni asupra 
unei Administrații dure de

al

nirea războiului nuclear, A- 
lianța avocațtlor pentru 
controlul armelor nucleare, 

"Oamenii de afaceri avizați 
de războiul nuclear, Artiș
tii pentru supraviețuire 
etc. National Clearinghou., 
se pentru campania de în
ghețare a armelor nuclea
re, cu sediul la St. Louis, 
înființată în decembrie, a- 
nul trecut, estima că apro- 

menirii este în joc”, a spus ximativ 20 000 voluntari 
e1, ,, , .... - sînt angajați în această„Rezoluțiile din Congres ,, , . ,. ' , cruciada la nivel național*..nu sint altceva deeit par
tea care .se vede a unul (AGERPRES)

Grupul de șantiere 
montaj cazane „Vulcan“ 

cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr, 
168 — 184, sector 5,. telefon 812040/14

■ ‘ 317517 -
încadrează pentru șantierele din țară cu pers
pectiva încheierii de contract pentru, lucrări în 
străinătate următoarele categorii de muncitori:

— sudori electrici și autogeni autoriz 
neautorizați 
lăcătușf categoria I—IV

—- izolatori — echipe 
tinichigii — echipe > 

\— zidari șamotori — echipe
— fochiști, operatori pupitru P.I.P. ■
Se lucrează în regim de 10 ore, în acord 

global sau simplu. Se asigură front de lucru în 
județele Alba, Hunedoara și municipiul Petro
șani.

Prezentarea în fiecare zi la orele 7,30 — 
15,30 la sediul șantierului IV Hunedoara din 
incinta Combinatului siderurgic Hunedoara, te
lefon 957/12754.

VA INVITA IN PERIOADA 20—25 APRILIE 
LA MARELE SPECTACOL INTERNAȚIONAL 

MONDO CIRC
PARTICIPA ARTIȘTI AI CIRCURILOR 

DIN MOSCOVA, BUDAPESTA, CAIRO SI 
BUCUREȘTI.

Dresuri extraordinare de capre, șerpi uriași 
și cu elefantul năzdrăvan „TROMPI“.

Două ore de amuzament copios.
Premiera : marți, 20 aprilie ora 19,3(T'>®ăl- 

nic două spectacole la orele 16 și 19,30 ; <&.ci
nică, 25 aprilie, orele 10, 16 si 19,30. f..

CIRCUL VA FI INSTALAT 1N PETRO
ȘANI LINGĂ PIAȚA AGROALIMENTARA.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație , de 

serviciu pe numele Cic Vio
rica, eliberată de . Fabrica 
de morarii și panificație Pe
troșani. O declar nulă. (560)

ANUNȚURI

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bordeanu 
Constantin, eliberat de Ins
titutul de mine _ Petroșani, 
îl declar nul. (561)

DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată cu adîncă durere . anunță în
cetarea din 'viață a. celui care a fost un. bun soț, tată, 
socru si bunic '

PASCULESCU GIIBORGIIE i'
înmormîntarea va avea loc în ziua de 17 aprilie 

1982, ora 14,30 din strada 16 Februarie nr. 15 Petro
șani. (564) .

FAMILIA Feier (cumnațî și nepoata) sînt alături 
de familia greu încercată de pierderea celui care a fost 

. PASCULEȘCU GHEORGHE (565)

Dr. Vladimir Rusu împreună cu familia îndo
liată, mulțumește rudelor, prietenilor, colegilor din 
Policlinica stomatologică Petroșani și tuturor persoa
nelor care prin diferite forme de manifestare au fost 
alături de noi la pierderea ireparabilă ă celei ce a 
fost soție și mamă devotată

ÎNV. PETRONELA RUSU
.din Vulcan, (562)

J

DacTiA $t ADMINISTRAȚIA: Petroșani, »tr. Nicolos Bâlcescu - 2, telefoane «16 62 (secretarial), 4 ÎS S3: 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petoosanl str N Bâicescu • l
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