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Cariera Cîmpu lui Neag

Cu planul 
pe primele patru 

lufli îndeplinit
Colectivul sectorului V 

de la mina Lupeni, prin- 
tr-o puternică mobilizare și,, 
dăruire muncitorească a 
reușit în zilele care au 
trecut din această lună să 
extragă suplimentar peste 
700 tone de cărbune. A- 
dăugînd această producție 
suplimentară realizată la 
producția extrasă peste 
prevederile planului pe 
primul trimestru al anu
lui, plusul la zi se ridică 
la peste 6 700 de tone. Cu 
acest plus sectorul rapor
tează îndeplinirea sarcini
lor de plan pe primele 4 
luni
mai devreme. Toate brigă
zile 
nizat mai bine locurile de 
muncă, au folosit integral 
timpul de lucru, reușind 
să-și depășească sarcinile 
de plan și productivitatea 
muncii planificată. Cele 
mai bune rezultate le-au 
obținut brigăzile conduse 
de minerii Ion Rotaru, Va- 
sile Rusu, Victor Butnaru 
și Dumitru Bpca.

ale anului cu 9 zile

sectorului și-au Orga-
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în întâmpinarea Zilei Muncii

Aproape 30000 tone de cărbune 
peste prevederi

rului carieră Cîmpu lui Neag raportea
ză îndeplinirea înainte de vreme a sar
cinilor pe primele 4 luni ale anului la 
principalii . indicatori productivi — căr
bune extras și excavați! în- descopertă,

• De la deschiderea acțiunii „Huilă 
Cîmpu lui Neag ’82“ — 10 februarie 
a.c. — și pînă ieri, la cariera Cîmpu lui 
Neag au fost extrase 70 738 tone de căr
bune cocsificabil, cu 9 738 tone de car- __ _______ ____ .__  . .,
bune peste planul perioadei. în același fapt concretizat în depășirea planului de 
timp au fost excavați și transportați de la’ începutul anului cu 29121 tone de 

... cărbune și peste 39 000 metri cubi steril.
în imaginea de mai jos — aspect din 

cariera Cîmpu lui Neag, iar in .medali
oane trei muncitori destoinici : conducă
torii auto Petru Mihăescu șt Vasile Ianc 
și mecanicul Nicolae Dărăbaîl.

toci peste 117 000 metri cubi de steril 
din descopertă.
• în întîmpinarea apropiatei sărbă

tori a Zilei de 1 Mai, minerii și meca
nizatorii, cadrele organizatorice ale se. to-

Prețuire și aprobare 
unanimă

de prietenie purtat 
de secretarul general 

al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

O nouă șl strălucită ‘expresie a politicii de prie
tenie, colaborare și solidaritate militantă promovată 
consecvent de partidul și statul nostru, au consti
tuit-o recentele vizite întreprinse de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, împreună • cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, în Republica Populară Chine
ză și Republica Populară Democrată Coreeană.

Oamenii muncii din Valea Jiului au urmărit cu 
viu interes desfășurarea celor două vizite oficiale de 
prietenie, convorbirile și iutii ni rile la nivel înalt 
care au avut loc, documentele semnate. Colectivele 
din Valea Jiului —-ca de altfel din întreaga țară — 
au adresat conducerii de partid și de stat, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame în care au dat 
glas deplinei aprobări față de rezultatele vizitelor

■ întreprinse.: ț ■ d: CCrC’-,/:

Redăm, pe scurt, din conținutul acestor telegrame, 
deosebită apreciere docu
mentelor semnate și în
țelegerilor convenite, ex- 
primîndu-ne încrederea 
că ele vor contribui la 
dezvoltarea și mai susți
nută a raporturilor de 
prietenie dintre țările și 
popoarele noastre. Mine
rii noștri — se arată, de 
asemenea, în telegramă 
— vor acționa în conti
nuare pentru a spori pro
ducția de cărbune pe 
baza unor productivități 
tot mai înalte obținute 

•prin extinderea meeani- ,

In telegrama trimisă de 
întreprinderea minieră 
Vulcan se subliniază: 
„Colectivul nostru de mi
neri își exprimă deplina 
satisfacție față de rezul
tatele convorbirilor pur
tate de dumneavoastră, 
tovarășe N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yoabang, 
Comitetului 
Partidului 
Chinez, și cu; 
Kîm Ir Sen. în 
reeană, într-o 
de cordialitate și priete
nie, de înțelegere și sti
mă reciprocă. Dăm o
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Consfătuire județeană cu tema

(Continuare In pag. a 2-a)
Complexe 
Combine 
Combine 

11. Din pro-

(Continuare in pag, a 2-a)JDăm

I

mai 
șase-

Producția extrasă confirmă 
eficiența folosirii utilajelor

Complexele șicombi- termene de repunere în 
nele minei Pajpșeni va
lorează peste 160 000 000 
lei. Valoarea amortis
mentelor plătite lunar — 
2 990 000 lei. 
mecanizate 6. 
de abataj 18. 
de înaintare 
ducția 
cărbune 
la sută

- extrage
, canizat.

I.M.. Paroșeni are în 
. dotare 6 complexe me

canizate de mare capaci
tate dintre care se află 
în funcțiune trei. Unul în 
blocul 2, stratul 13, pa
noul V, altul în blocul. 1, 
stratul 18, panoul TI, iar

. la cel de-al treilea, din ză în prezent 
blocul II, stratul 13, pa-

’ noul 8 au început pre
gătirile pentru dezechi- 
pare, transport și mon
tare. Termenul de pune
re în funcțiune — luna 
iulie, în blocul III stra
tul 13. Alte două com
plexe, care au terminat 
panourile unde au func-

v ționat se află în demon
tare șl transport din lu
na septembrie 1981 (la 
care au fost demontate 
și transportate doar 30 
d? secții) și respectiv lu
na februarie 1982, cu

In pag, a 3-a

de
45,4

se 
me-

functiune în luna
a.c. Cu cel de-al 

care a func- 
luțja iunie 
luna ianua- 
s-au extras 
de cărbu- 

ceea ce pri

lea complex 
ționat din 
1978 pînă în 
rie 1981 
402 193 tone 
ne. Dacă în

plătite lunar pentru a- 
ccste combine se ridică 
la aproape 225 000‘lei, iar 
valoarea lor este de peș
te 19 . milioane lei. Și 
cînd te gîndești că din 
18 funcționează doar... 4. 
Din cele 11 combine de 
înaintare funcționează 5, 

două se află 
în montare, 
lina urmea
ză șă fie, ca
sată;' alta 
programată

DIALOG CETĂȚENESC
• Rubricile noastre; 

„Va sugerăm", „Răspun
dem cititorilor", „«Steagul 
roșu» a criticat, organele 
vitale răspund".

președintele
Central al

Comunist 
tovarășul

R.P.D. Co- 
atmosferă

inițiativele muncitorești
’La Petroșani se desfășoară azi consfătuirea jude

țeană pe tema „Inițiativele muncitorești și eficiența 
aplicării lor în vederea realizării sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă**. 
Inscriindu-se în viața social-economică a Văii Jiu
lui ca o amplă și’importantă acțiune politică, cons
fătuirea este organizată de consiliile județean și mu
nicipal de educație politică și cultură socialistă și 
consiliile județean Hunedoara și municipal Petroșani 
ale sindicatelor. -

Participă la consfătuire secretari șl secretari ad- 
juncți cu problemele de propagandă de la comitete
le de partid municipale și orășenești din județ, pre
ședinții comitetelor de sindicat de la municipii și 
orașe, președinți ai comitetelor de sindicat și ai co
misiilor pentru generalizarea experienței pozitive și 
organizarea întrecerii socialiste din principalele în
treprinderi miniere și de preparare, șantiere de cons
trucții, unități de transporturi, prestatoare de servi
cii, din comerț și alimentație publică, cooperați^ meș
teșugărească și din alte domenii de activitate. Iau, 
de asemenea, parte la consfătuire reprezentanți ai 
organelor județene’ si municipale de partid, sindicat 
si U.T.C. ■

veste- folosirea complexe
lor mecanizate se obser- 
vă preocupare, nu ace- 
lași lucru’ se poate spu
ne și ; despre combinele 
de abataj, deoarece din 
cele . 18 pe care mina le 
are în dotare funcționea- 

do.ar .4.
Altele 3 se află în de- 
zechipare, transport și 
echipare la alte fronturi 
de lucru, 4 sînt ținute ca 
„rezervă tehnică**, 4 stau 
deoarece nu au front de 
lucru, una este dată dis
ponibilă (de ce o fi fost 
cumpărată cu aproape 3 
milioane lei dacă nu 
fost și nu poate fi folo
sită ?) alta zace, din lipsă 
de piese de schimb șl 
cea de-a 18-a se află pe 
cel de-al șaselea complex. 
Valoarea amortizărilor

— 

r, iotosiU 
EFlCffHT

în acest trimestru pentru 
reparații capitale la 
I.R.I.U.M.P., la două lip
sesc piese de schimb 
la încă una îi lipsește 
șa de alimentare.

Cu toate acestea 
mina Paroșeni, nu se poa
te spune că\ nu există 
preocupare pentru folo
sirea îndeosebi a com
plexelor mecanizate la 
care producția extrasă 

. pînă în prezent depă
șește 150 000 tone pe 
complex, iar cu cel care 
este pregătit p.entru ca
sare s-au extras peste 
400 mii de tone de căr
bune. .Același lucru se

a

Gheorghe BOȚEA

si
■fi

la

(Continuare in pag. a 2-a)

Ku este îngăduit ca avutul oaștestr 
să fie cărat cu sacul personal!

Opinie colectivă, pro
teste energice împotriva 
celor ce se sustrag de la 
muncă, a risipei din avu
tul obștesc, a altor atitu
dini în. contradicție cu nor- 
mele de etică și echitate 
socialistă în producție, și 
societate. Aceasta a fost 
atmosfera în care s-a ■ des
fășurat „Judecata muncito
rească", la I. C. Vulcan. 
Am fost martorii unei de
zaprobări totale a faptelor 
reprobabile săvârșite de 
două „foste11 muncitoare. 
Spunem foste, pentru că 
cele peste 500 de confecți
onare prezente la „Jude
cata muncitorească *> la a-

cest act de mare eficiență 
educaționala, au hotărît: 
cei care pătează onoarea 

; colectivului,,prestigiul în
treprinderii să nu-și mai 
găsească locul în mijlocul 
lor.

Proba de netăgăduit a- despre ele, încrederea 
dusă în fața completului 
„Judecății muncitorești** de 
către reprezentantul mili
ției Vulcan, a stîrnit pro
testul energic, firesc, al 
muncitoarelor din cele 
două schimburi ale între
prinderii. Pînă acum mun
citoarele Cornelia Olăra- 
șu și Maria Diaconu erau 
privite ca prietene, cu ști
mă si încredere de cole- /Continuare in pag. a 2-a)

gele de muncă.: Probă 
zdrobitoare care a atestat 
fără putință de tăgadă 
furtul săvîrșit de cele două 
muncitoare din avutul ob- 

. ștesc a spulberat fulgeră
tor părerea bună avută 

u- 
nor oameni obișnuiți a-și 
privi colegii cu stimă și 
prietenie. Sutele de munci
toare au primit consterna
te mormanul de rochii, 
fermoare, nasturi, mosoa
re cu ață de diferite Cu-

Țeodor ARVINTE
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Liceul industrial Petrila
chete funcționale, mașini și (Urmare din pag. I)

Combi-
Valea

Corni te-

efl- 
în- 

activități

In Valea Jiului s-au -obți
nut rezultate remarcabile în utilaje integrate în activi

tatea de instruire și în sti
mularea gîndrrii științifice 
și creativității elevilor. în 
scopul adinclrii cunoștințe
lor științifice, al formării 
deprinderilor și abilități
lor practice, de muncă, în

Prețuire
și aprobare unanimă

sporirea calității procesu
lui instructlv-edttcativ , din 
școli, o contribuție de mare

• valoare avînd-o liceele care ? 
aii dobîndit, prîntr-a permo. 
nentă atenție acordată di
mensiunii formative, multă 
experiență în 
modernizarea 
de' conținuta

învățămîntu- 
lui. O astfel 
de unitate 
este. Liceul industrial 
Petrila, care aparține de 
Ministerul Industriei 
strucțîilor de Mașini.

. în întreaga activitate de 
pregătire temeinică, științi
fică, generală ți practică, 
a elevilor, liceul a înregis
trat multe rezultate bune 
datorită unei exigențe con
stante manifestate în pro
cesul de instruire și edu
care ce se desfășoară în 
cabinete de studiul materi
alelor, mecanică ți rezis
tență, desen tehnic, științe 
sociale, limba română, ma
tematică, istorie, geografie, 
laboratoare (chimie, fizică, 
electrotehnică, lingvistică, 
biologie) și in ateiiere (lâ- 
catușerie, electrotehnică), 
dotate cu materiale, ma

Con-

școală iși desfășoară activi
tatea aproape 20 de cer
curi tehnîco-oplicative. Con
tribuția tuturor formelor și 
metodelor de Instruire la e- 
ducareo intr-un spirit de 
sporită exigență o elevilor, 
se desprinde otît din pro
ducție — absolvenții inte- 
grîndu-se repede în rețeaua 
industriei constructoare de 
mașini, fiind aprecicți pen
tru calitatea muncii lor -, 
cit și în admiterea în învă- 
țcmintul superior (numărul 
elevilor admiși : 1978 - 24 
din 28 de absolvenți ; 1979 
- 14 din 34 ; 1980 - 18 din 
31 ; 1981 - 34 din 102).

în Liceul industrial din 
Petrila se desfășoară și o 
rodnică activitate cultural- 
artistică, formațiile elevilor

remareîndu-se îr\ manifestă
rile Festivalului național 
„Cîntarea României'1, și 
sportivă. In această perioa
dă, cînd cei peste 3 800 de 
absolvenți oi claselor- a 
VllI-a îți stabilesc opțiunile 
pentru a-și continua studi
ile în treapta I, Liceul in

dustrial din 
Petrila conti
nuă activita
tea de per
fecționare a 
bazei tehni-

co-moteriole, care va con
tribui cu eficiență sporită, 
la calitatea învățămîntului. 
In anul școlar 1982-1983 li- 
ceul va avea următorul 
plan : treapta I - meca
nică : 180 tocuri ; electro
tehnică : 72 locuri; treapta 
a ll-a - mecanic mașini și 
utilaje : 36 tocuri ; prelu
crător prin așchiere : 36 to
curi ; electrician : 36 ■ tocuri, 

Desfășurarea înscrierii în 
clasa a IX-a. (treapta I) de 
liceu va avea loc In iunie 
(16-25 iunie - înscrierea 
la secretariatele liceelor și 
efectuarea controlului me
dical ; 2-4 iulie susținerea 
probelor de verificare o 
cunoștințelor; 6 iulie - a- 
fișarea rezultatelor).

t 
e

Inițiativele muncitorești Secția de metrologie a
I.R.I.U.M. din Petroșani. 
Se lucrează la verifica
rea și reglarea unui set 
de metanometre folosite 

subteran.

Ordine desăvârșită la 
lămpăria I. M. Vulcan.

„LECȚIE" 
PENTRU ELEVI

f Pe strada 7 Noiembrie 
î din Lupeni, strada pe 
î care urcă și coboară zil- 
ș nie sute de elevi spre 
j și de la Liceul indus- 
! trial, este lăsată în pă- 
1 răsire, de mai bine de 
i un an de zile, o remor- 
f că. A mai rămas din ea 
’ doar partea de fier.
: Pe lingă paguba eeo- 
; nomică, neglijența pro- 
‘ prietarului remorcii con- 
i stituie o „lecție" nedo- 
: rită pentru elevii care o 
: văd zi de zi uitată, pă- 
■ răsită, în timp ce lor li 
• se vorbește la ore des- 
; pre valorificarea tuturor 

materialelor care pot fi

c

!

și înțelegerile la care s-a 
ajuns în interesul reci
proc al poporului nostru 
și al celor două popoare 
prietene, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe se
cretar general, că noi, co- 

■ muniștii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului 
ne vom strînge și mai 
mult rîndurile muncind 
fără preget pentru a spri
jini cu toate energiile 
înțeleaptă politică exter
nă a partidului și statu
lui nostru, politică al că
rei neobosit arhitect și 
dinamizator sînteți dum
neavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
CeaHșescu.

Intr-o voință și hotă- 
a 

contribui din plin la tri
umful politicii externe 
promovată de partid, de 
a sprijini cu înalt devo
tament comunist, patrio
tic, 
pe 
deți 
națio/ial, 
dezvoltării

zării șl bunei organizări 
a muncii, pentru îmbu
nătățirea calității produc
ției, reducerii prețului 
de cost pe tona extrasă 
precum și creșterii 
cienței economice a 
tregii noastre 
de extracție".

In telegramă 
natului minier 
Jiului adresată 
tul ui Central al partidu
lui Comunist Român, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu personal, se 
menționează : „Exprimînd 
gîndurile și hotărîrea u- 
nanimă a celor ce mun
cesc în adîncurile Văii 
Jiului, odată cu deplina rîi’e nestrămutată de
aprobare față de rodnica 
dumneavoastră activita
te, de întreaga politică 
internă și externă a 
partidului și statului, ne 
angajăm din toată ființa 
să acționăm cu fermita
te și energie pentru în
făptuirea Programului 
partidului, a liotărfrilor 
Congresului al XII-lea al . .
P.C.R., pentru creșterea patriei, al ridicării Româ- 
producției de cărbune".

„Aprobînd din tot su
fletul strălucitele rezul
tate ale celor două vizi
te —• se spune în telegra
ma Comitetului munici
pal de partid —-, dîn- 
du-ne totala adeziune la 
convorbirile la cel mal 
înalt nivel româno-chi- 
neze și româna-eoreene, 
la documentele semnate

inițiativele 
le în&ajprin- 
plan ihter- 

în interesul 
multilaterale, 

libere și independente a

toate
oare 

pe

niei socialiste pe noi 
culmi ale prestigiului in
ternațional, ne angajăm 
solemn în fața dumnea
voastră să nu precupe
țim nici un efort în mun
că și activitatea politică 
pentru 
minelor 
conomia 
primească tot mai mult 
cărbune**.

ca din adîncul 
Văii Jiului, e- 

națională să
!

I
Filiala Petroșani

i

£

E 
E
î 
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E
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'Urmare din pag 1)

'Urmare din pag. li

Structurată pe două părți de desfășurare, în 
; cursul dimineții acțiunea cuprinde vizionarea pro- 
• pagandei vizuale din întreprinderi miniere, construe*- 
; toare de mașini, de construcții, transporturi, comerț 
i și alimentație publică — prilej cu care se face un 
: larg schimb de experiență pe tema aplicării. iniția- 
i tîvelor muncitorești adecvat specificului fiecărui do- 
i meniu de activitate și reflectării acestui aspect de 
i către mijloacele de propagandă.

Iii partea a doua a acțiunii, în cursul după- 
i amiezii, participanții vor viziona proiecții a două fil- 
i me de scurt-metraj avînd ca temă aplicarea și ge- 
i herălizarea inițiativelor muncitorești, pelicule reali- 
i zate de cineclubul l.M. Aninoasa și T.C.H. Deva. 
! In plenul consfătuirii, întrunit în sala Casei de cui- 
i tură Petroșani, participanții vor purta discuții pe 
i marginea unor referate privind extinderea și gene- 
i ralizarea inițiativelor muncitorești.

(Urmare din pag. 1)
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poate spune și despre 
combinele de abataj. Cu 
5 dintre ele au fost ex
trase peste 200 000 tone 
pe combină, iar cu 
peste 150 ooo de tone.

Interlocutorul nostru, 
Petru Voinea, inginerul 
șef electromecanic ne 
spunea: „producția pe 
care o extragem în pre
zent cu aceste utilaje 
este de 45,4 la sută, dar 
ea urmează să crească în 
trimestrul următor la 
peste ' 70 la sută prin in
trarea în funcțiune a ce-

lorlaltc complexe meca
nizate".

Experiența pe care au 
dobîndit-o inginerii z și 
tehnicienii, maiștrii și. 
minerii de la Paroșeni 
în folosirea complexelor 
și combinelor de abataj 
trebuie să fie continuată 
și aprofundată, să fie cău
tate soluții noi de pre
lungire a duratei de func
ționare. de folosire mai 
eficientă a celorlalte u- 
tilaje, astfel tacit pro
ducția de cărbune să , 
crească, iar efortul fizic 
făcut de mineri în abata
je să fie într-o continuă 
scădere.

lori, sustrase pe căi frau
duloase, necinstite, de cele 
două făptașe. Redăm cîte* 
va opinii din luările de 
poziție față de faptele să- 
vîrșite de C.O. și MjX:

Catalina Bloc, ajutor 
maistru : . „în condițiile
cînd muncitoarele între
prinderii noastre depun e- 
forturi susținute pentru re
alizarea sarcinilor de pro
ducție, acționînd cu fermi
tate pentru a crește presti
giul fabricii, e foarte rbți- 
nos că mai sînt și unele 
care comit fapte nedemne 
pentru un muncitor. Ase
menea elemente necinstite 
nu mai au ce căuta în 
mijlocul nostru !“.

Maria Ghenade, confecți- 
oneră ; „Lucrez de peste

doi ani cu Cornelia Olăra- 
șu. Mă surprinde deosebit 
de neplăcut atitudinea ei. 
A avut și greutăți în fa
milie, ce-i adevărat, dar a 
fost înțeleasă și ajutată

dărim cît mai bine, nu s-o 
frustrăm".

Eugen N ar iță, maistru : 
„S-a constatat că lipsesc 
din fustele confecționate și 
ele, firește, trebuie plătite

Avutul obștesc
de toată formația. Nu e 
just ca furtul celor două 
să-l plătească 40 de munr 
eitori din formație. Rușine 
lor ! Nu merită să mai ră- 
mînă în mijlocul nostru".

„O cunosc foarte bine 
pe’ Maria Diaconu ; este 

-' ară
ta muncitoarea Marin Ian- 
culescu —, dar nu pot în-

de conducerea întreprinde
rii, de organizația de 
partid și sindicat, de cole
gele din formația de lu
cru, Dacă noi toate, sutele 
de muncitoare, am lua 
fiecare cîte un obiect, fie 
și o papiotă de ață, unde 
am ajunge cu proprietatea consăteană cu mine 
noastră comună pe care 
sîntem chemați s-o gospo-

Programul
Universității 

politice 
și de conducere

Cursurile universității 
se desfășoară în ziua de 
luni, 26 aprilie a.c., ors^ 
17, pentru anii I, II și 
III în sălile Casei de 
cultură din Petroșani.

țelege cum a putut să-și 
păteze demnitatea "He mun
citoare. Nu maj are ce 
căuta în colectivul nostru, 
să-și găsească loc de mun
că pe măsura „cinstei** pe 
care ne-a dovedit~o“.

Am ținut să consemnăm 
opiniile pline--de indignare 
și pe deplin justificate ale 
celor care nu permit să 
se sustragă din avutul ob
ștesc. Luînd atitudine 
fermă, intransigentă față 

de acest grav act de ne
cinste, care este pedepsit 
de lege, s-a făcut propune
rea ca cele două munci- 

. toare în cazul că vor fi 
condamnate să-și execute 
pedeapsa la*locul de mun
că, unde colectivul le poate 
ajuta și reeduca.

I
i

I
I
»

ANSAMBLUL de cînte- 
ce și dansuri populare 
„Mîndra" din Valea Jiu
lui va susține un micro- 
spectacol pentru tinerii 
încadrați în muncă de la 
l.M. Livezeni. Artiștii a- 
matori vor evolua de da
ta aceasta la căminul 
nefamiliști al minei.

| SPORTIVA. Cel mai ti- 
I - neri componenți ai eehi-
V i ei de tenis de masă a Lupeni, comitetul U.T.C.

de

C.S.Ș. Petroșani, fete și 
băieți de Ia 7 la 12 ani, 
participă timp de două zi
le la un concurs județean 
care se va desfășura la 
Deva. Le urăm succes, 
mai ales că pentru o par
te dintre ei aceasta cons
tituie prima competiție în 
afara clubului.

al întreprinderii organizea
ză în perioada 4-6 iunie 
a.c. o excursie pe ruta 
Lupeni — Tg. Jiu — Dro- 
beta Tr. Severin — Orșo
va —- Herculane —• Caran
sebeș — Hațeg — Lupeni. 
Transport cu autocarul.

PENTRU TINERET. In 
aria diverselor acțiuni 
menite să asigure petre
cerea intr-un mod cît mai 
plăcut a timpului liber al 
tinerilor de la preparațla

PRECIZĂRI. Asociația 
generală a vînătorilor și 
pescarilor sportivi anun
ță membrii 6ăi că, în pe
rioada 19 aprilie — 15 iu
nie inclusiv, are lor pro
hibiția pescuitului pe anul 
1983 in toate apele colina-

re’. de șes, în Dunăre și 
lunea ei, precum și delta 
fluviului. în acest interval 
de timp se interzice în a- 
pele menționate pescuitul 
industrial șl cel sportiv. In 
porțiunea Dunării care 
constituie frontieră de 
stat, prohibiția pescuitu
lui are loc în perioada 30 
aprilie — 30 mai 1982.

TREBUIE GĂSITĂ
SOLUȚIE. Porțiunea 
drum d?”‘"'» Fabrica 
produ- e - p-.xl Li-
vezen, . venit imprae-

O
de
de

ticabilă pentru circulația 
auto. Fină la darea■ în 
funcțiune a noului pod de 
peste Jiu, la care se lucrea
ză cu „încetinitorul", con
siliul popular municipal, 
E.G.C.L. trebuie să găseas
că o soluție, chiar tem
porară, pentru a asigura 
cît de cît circulația rutie
ră pe această porțiune de 
drum.

einta minei Petrila au 
îmbrăcat haină . de sărbă
toare. Gospodarii de aici 
au amenajat ronduri de 
flori și Spații' verzi. in zi
lele următoare ei vor trece 
la mărirea parcării din i- 
mediata apropiere a mi
nei.

I

PARCUL din fața clă
dirii administrative și 
celelalte zone verzi dîn În

Rubrică realizată de
T. CAMPIANU
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc cetățenesc

Folosirea civilizată a lo
cuințelor este o obligație 
cetățenească importantă. 
Pentru cazurile în care a-, 
ceastă cerință nu este 
respectată în totalitate, 
Legea nr. 5/1973 privind 
administrarca,_fondului lo
cativ și reglementarea ra
porturilor dintre proprie
tari ți chiriași, prevede 
că locatarii principali și 
cei ce locuiesc împreună 

cu aceștia pierd dreptul 
de folosință a suprafeței 
locative și vor fi evacuați 
fără atribuirea altei supra
fețe locative dacă pricinu
iesc stricăciuni însemnate 
locuinței, clădirii în cure 
aceasta este situată, in
stalațiilor și accesoriilor, 
precum și oricăror bunuri 
aferente acestora. Această 
reglementare este vala
bilă și obligatorie de a- 
pllcat în toate cazurile 
în care se constată negli
jență .-față de locuințe, in
clusiv în cele relatate de 
dv.,tovarășe Cornel Buda 
din Lupeni. Le-am discu
tat în detaliu cu factori 
competent de la E.G.C.L. 
Lupeni. Apartamentele 
81-32, 33—34 și 35 din 
blocul D-ll, strada Viito
rului, sînt închiriate 
I. M. C. Bîrcea pentru 
muncitorii pe care aceas
tă unitate îl are în Lu
peni. S-au confirmat a- 
precierile dv. Pentru re
medierea degradărilor re
zultate din modul inco

rect de folosire a aparta- 
montelor de către munci
torii ei, întreprinderii de 
materiale de construcții 
amintite i s-a acordat un 
termen de o lună. Dacă 
acest termen nu va fi 
respectat — ne-a asigurat 
contabilul șef al secției

LOCUINȚELE 
folosite In mod dviizatl

E. G.C. L. Lupeni, Ște
fan Urzicearru —, repara
țiile necesare vor fi efec
tuate de E.G.C.L., iar con
travaloarea lor recupe
rată de la I, M. C. Bîrcea. 
In același mod va fi so
luționată și situația apar
tamentelor 32-33 șt 34 din 
blocul D12.

Interlocutorii de la 
E. G. C. L. Lupeni, ne-au 
prezentat și alte cazuri 
de neglijență crasă dato
rate de data aceasta unor 
locatari localnici. Iosif 
Feraru, blocul nr. 1, ap. 
1 din strada Vîscozei, 
Marin Pepi, blocul nr. 10, 
ap. 54, strada 7 Noiem
brie, au uitat să-și mai 
zugrăvească locuințele de 
ani de zile, nu-și repară 
defecțiunile mici, dar cu 
urmări mari asupra stă
rii apartamentelor, de la 

instalațiile sanitare. Da
torită neînțelegerii co
respunzătoare, au ajuns 
Intr-un stadiu avansat de 
degradare și apartamen
tele locuite de Emil Ciu- 
raru și Maria Văduva, la 
ultimul locatar, pregătin- 
du-i-se formele pentru e-

vacuare. Pensionarii Pe
tru Lupe», blocul D 55, 
ap. 7 și Gheorghe Turcitu, 
blocul 25 EN, ap. 11, 
strada Republicii din Vul
can sînt la fel de negli
jent! față de locuințe. 
Amîndoi nu le-au mai 
zugrăvit demult, le-au de
gradat parchetul, au 
transformat cîte o cameră 
în cămară. Fiind identi
ficați în această postură, 
ea și Iosif ArgO și Nieo- 
lae Borza, tot din Vul
can, toți au fost averti
zați să-și îndeplinească 
obligațiile ce le revin în 
calitate de chiriași în 
privința întreținerii locu
ințelor, "...

O altă categorie de lo
catari care prin atitudi
nea lor de răuplatniei 
vin în conflict eu regle
mentările statuate de le

gea amintită: Aurel Un- 
jur, ocupantul aparta
mentului 21 din blocul 
A 4, strada Viitorului din 
Lupeni, are o datorie re- 
prezentind taxe neonorate 
de 3 340 lei; Costache 
lacob, Alexandru Lăcă
tuș și Petru Domokoș, tot 
din Lupeni, datorează a- 
sociației de locatari 3 400, 
2 056 șî, respectiv, 893 lei, 
iar Mfcloș Ilcze, Ana 
Moldovan, Elena Narița / 
și Petru Giurgiu din Vul
can, datorează, în ordine, 
4 852, 1200, 2 500, respec
tiv, 2 900 lei, reprezentînd 
chirie și prestații neono
rate.

Prin atitudinea lor a- 
eeștl locatari-chiriași, ce 
de altfel toți neglițenții 
și răuplatnicii, se pun în 
situații dificile, riscînd 
popriri pe retribuții, im
putați și alte măsuri 
prevăzute de lege, inclu
siv evacuarea.

în folosul lor și al tu
turor membrilor societă
ții, este necesar ca atitu
dinea de neglijență față 
de locuințe, atît din par
tea locatarilor, cît și a 
proprietarilor, să fie ex
tirpată și înlocuită cu 
prețuirea pe care fondul 
locativ de stat, bun co
mun pus în slujba oame
nilor muncii, o merită cu 
prisosință. ’

Toma ȚAȚARCA

„fteațal roșu" a eritfaat, țiganei; 
vizate răgpgad

S-au itabWt ți m înfăptuiesc 
misurile necesare

Cu referire la articolul intitulat „Două unități df 
construcție ne-au degradat drumurile”, apărut 
ziarul «Steagul roșu” nr. 9178 din 12 martie 19Ci. 
conducerea LC.M.M. petroșani, vizată în articolul 
menționat, ne-a «comunicat următoarele: »

«Imediat după apariția 
articolului, cazul a fost 
analizat in ședință opera
tivă eu factorii responsa
bili. Apoi s-a luat legătu
ra eu Ion Șaucfi, unul din
tre semnatarii articolului, 
și s-au stabilit la fața lo- - 
cului măsurile necesare: 
Astfel, s-a executat pre
lungirea conductelor de 
scurgere a apei ce traver

In răspunsul referitei' la 
redacției de Consiliul popular
se arată, între altele;

„Sesizarea adresată re
dacției a fost justă, pen
tru că C.F.R.-ul care exe
cută lucrări de dezvoltare 
a stației Iscroni, a trans
portat importante canti
tăți de pămînt pentru ri
dicarea terasamentului Ur
mătoarelor șase linii, care 
se; construiesc, și cu a- 
cest prilej au degradat 
drumul de acces al cetă
țenilor din strada Jiului. 

sa drumul comunal din 
partea estică a S.U.T. — 
LC.M.M. Iscroni. S-a exe
cutat curățirea căminului 
de colectare a apelor și 
descopertarea gurii de de
viere în Jiu. Acest drum - 
va putea fi în:să menținut 
practicabil numai cu a- 
portul nemijlocit al ce
tățenilor din strada Jiului 
— Iscroni”.

același articol trimis 
al comunei Aninoasă

Am vrea să menționăm că 
biroul executiv a atras în 
repetate rînduri atenția 
dirigintelui acestui șan
tier, pe nume Cerbu, de a 
nu afecta drumul cetățe
nilor. In prezent s-a nive
lat drumul în cauză, cu un 
buldozer și se transportă 
piatră spartă din cariera 
Peștera Bolii, pentru ame
najarea lui".

Însemnări din Lupeni
Grădina de sub

Pe această temă am mai 
scris un mic reportaj. Con
semnam atunci faptul că 
30 de familii de pe Aleea 
Castanilor, cartierul Vîsco- 
za III, din Lupeni, au fost 
primele din oraș care au 
amenajat și însămînțat 
straturi de legume în spa
țiile dintre blocuri. în car
tierul amintit, locuiesc 
circa 400 de familii. In a- 
ceastă primăvară mai mult 
de jumătate din aceste fa- 

, milii au lucrat și lucrează 
la amenajarea a sute de

fereastra blocului
straturi de legume în spa
țiile dintre blocuri. Curio
zitatea m-a făcut să nu» 
măr pînă în prezent peste 
300 de asemenea straturi, 
însămînțate cu usturoi, pă
trunjel, morcovi, salată, 
gulii și castraveți. Ba, un 
cetățean îmi apunea că in
tenționează că cultive și... 
ciuperci.

Cred că, exemplul din 
cartierul Vîscoza III poate 
fi urmat de mulți locuitori 
ai orașului nostru.

Lucrări de
Zilele trecute, împreună 

cu Mihail. Moisescu, ad
junctul șefului de sector 
gospodăresc de la I. M. Lu
peni am urmărit pe „viu” 
efectuarea unor ample lu
crări de igienizare a băilor 
minerilor. O echipă de zu
gravi și alți meseriași con
dusă de Karol Kocsis a e- 
xecutat zugrăvirea pereți
lor, repararea și - vopsirea 
timplăriei, completarea cu 
faianță a pereților, repa
rarea dușurilor, înlocuirea 
geamurilor și alte lucrări 
la cele șapte încăperi ale

igienizare
băii muncitorilor. Aceeași 
echipă, completată cu alți 
meseriași, va realiza ace
leași lucrări de igienizare 
la baia femeilor șî la bala 
personalului tehnlco-ingi- 
ncrcsc. Alte echipe dc 

'’muncitori din cadrul secto
rului pun în ordine incin
ta întreprinderii. Se reali
zează amenajarea ronduri
lor pentru fiori, vopsirea 
gardurilor, a panourilor 
din incintă și alte lucrări 
de înfrumusețare.

M. AVRAM

Apartamente nai
• In aceste zile a fost dat 
în folosința oamenilor 
muncii din Petrila un nou 
bloc de locuințe însumînd 
34 de apartamente. Alte 
trei blocuri, avînd cite 34, 
40 șt, respectiv, 64 de a- 
partaniente, precum și o- 
ticiul de poștă și telecomu
nicații cu centrală auto
mată se află. în faza avan
sată de execuție. Lucrările 
se realizează sub îndruma
rea maistrului Valentin 
Chira și a sing. Gheorghe 
Stînea de către constructo
rii din brigăzile conduse 
de Harte Iclezeanu,' Mihai 
Boboiu, Alexandru Kiss, 
Marin Ignat și Ioan An- 
ghel.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

C — „ J , te";-C - ■' ~~

Un program de distribuire 
a buteliilor de aragaz

Mă adresez redacției 
cu rugămintea de a in
terveni pe lingă organele 
competente. In Scopul îm
bunătățirii aprovizionării 
populației din cartierul 
V. Roaită — Petroșani, 
cu butelii de aragaz,. In
tr-un număr anterior al 
ziarului a fost dat publi
cității felul in care se a- 
sigură schimbarea buteli
ilor, Se spunea în ziar eâ 
pentru a schimba butelia 
trebuie făcută comandă 
prin asociația de locatari, 
urmtnd ca mașina cm 
butelii ?i distribuitorii să 
se prezinte lu apartamen
tul care a făcut comanda. 
Aceasta ar fi fost o mă
sură foarte bună, dar... 
n-a ținut prea mult. 
M-ani prezentat recent la<-- --------- ----

asociația de locatari din 
cartier pentru a face co
mandă de butelie, dar to
varășul de acolo a zis că 
nu se mai primesc co
menzi, ci schimbă fiecare 
cum poate. Astfel, am

fost nevoit să patrulez pt 
străzile cartierului trei 
zile, pînă am reușit să 
schimb butelia.

Pentru a nu mai deran
ja pe tovarășii de la a- 
sociația de locatari, aș 
veni cu o propunere în 
speranța că va fi susți
nută și aplicată. Consiil-

tîndu-mă și cu alți loca
tari ai cartierului, aș pro
pune să se, stabilească un 
loc fi.r, eventual marcat, 
unde să staționeze mașina 
cu butelii. De asemenea, 
propun să se stabilească, 
eventual două zile pe 
săptămînă în care să se 
facă aprovizionarea car
tierului nostru, precum și 
orele Intre care se face, 
distribuirea. Aceasta ar 
fi o măsură salutară care 
ar elimina pierderile de 
timp și nemulțumirile. In 
speranța că mă veți aju
ta, vă mulțumesc:

V. POPA, 
str. Vaslle RoaitS.

Petroșani

T

Răspundem cititorilor
DUMITRU MARCH, Pe

troșani: Cererea dumnea
voastră n-a putut fi ono
rată din lipsa cahtelor noi. 
necesare ■ montării unei 
sobe de teracotă pe care o 
solicitați de mai multă 
vreme. Cable noi n-au so- 

î. sit nici pînă la ora actu
ală, Dacă doriți montarea 
unei sobe din cable prove
nite din demolări, adresa- 
ți-vă conducerii secției 
fond locativ a E.G.C.L. Pe
troșani. care ne-a promis 
că în acest tel.se poate re- 
zolva favorabil 'cererea dv.

IOAN GOLOV, Petro
șani; Cu privire la llumi-

- . natul public de pe strada
Cuza Vadă, unde locuiți, 
am Intervenit Ia S.D.E.E. 
Petroșani. Din cîte stntem 
«formați, neajunsurile au 
tost remediate. Potrivit

- - normativelor, pe strada dv..

iluminatul public ar trebui 
să fie asigurat prin nouă 
becuri. Actualmente func
ționează acest număr de 
becuri,, așa s-a. făcut... 
lumină.

CRISTINA DANA MO- 
DOI, Școala generală nr. 6, 
Neluța IBRIS Școala 
generală nr. 2 Lupeni : 
Regretăm că informațiile 
pe care le-ați trimis redac
ției, în legătură cu acțiu
nile omagiale dedicate a- 
niversării a 60 de ani de 
ia crearea Uniunii Tinere
tului. Comunist și 25 de la 
înființarea U.A.Ș.C.R.. au 
sosit eu întârziere. Reve
niți cu informații proaspete 
despre evenimentele din 
viața școlii în ultimul tri
mestru, despre acțiuni ie 
patriotice Șî educative ale 
detașamentelor pionierești.

RISIPA. Au trecut mai 
bțne de șase luni de eînd 
dintr-o conductă spartă a- 
fiată lingă depozitul de 
cărbuni din Petroșani apa 
potabilă curge zi și noapte, 
umplînd platoul rampei cu 
apă. în toamna anului tre
cut au venit câțiva munci
tori de la sec
ția apă 
I.G.C.L. 
troșanl 
remedieze 
fecțiunea, 
risipa de 
Despre această

ă 
Pe- 
să 

de- 
dar 
apă

SEMNE DE 
ÎNTREBARE

.continuă.
de 

apă ne-au informat mai zi
lele trecute corespondenții 
noștri loan Ciur și Vasile 
Beldie. Pe cînd',fun baraj, 
o stavilă împotriva risipei 
de apă, și a 
fac datoria, 
secția apă a 
troșanl ?

seceta.- 
nici o-legătură între 
și cealaltă, dar în timp, ce 
pe strada Cărbunelui se 
face risipă de apă nu glu
mă. tot cam de șase luni, 
pe conductele ce alimen
tează locatarii din blocurile 
14 șl 16 din triajul CX». 
pețrața&ij apa cusge cu 
țu'îita eau deloc. Cînd

risipă
sînt folosite

acelor ce nu-și 
tovarăși de la 
I. G. C. L. Pe-

Deși nu. este
una

au sesizat acest lucru la. 
I. G. C. L. Petroșani — 
secția apă — au primit 
răspuns că la dânșii debi
tul este normal și că n-au 
ce face. Chiar să nu mai 
fie nimic de făcut ? încer
cați, totuși,

BARAJ. La noi, locotoo- 
tivele cu a- 
buri alimenta
te cu cărbuni 
au devenit 
piese de mu
zeu. Ele mai 

doar la trans
portul cărbunelui de la Pe
trila spre Petroșani. Stați
onând o perioadă pe po
dul ce traversează Jiul de 
Est, lîiîgă tunel, mecanicii 
și fochiștiî curăță zgura, 
aruneînd-o în albia apei. 
Ieri așa, azi la fel, incit 
s-a adunat un morman de 
zgură, care a barat scurge
rea normală ă apei. în 
plus s-a creat un aspect 
neplăcut tocmai la intrarea 
în oraș, să nu mai vorbim 
de poluarea apei și așa 
destul de poluată și fără 
aruncarea zgiu'ei. Nu s-ar 
putea înlătura această zgu
ră și interzice curățirea lo
comotivelor în această 
zob»? ■■ "
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CIUDAD DE. MEXICO 

22 (Agerpres). — In con
tinuarea vizitei pe care o 
întreprinde în Mexic, to
varășul Cornel - Burtică, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și co
operării economice in
ternaționale, a avut o 
întâlnire cu Pedro Ojeda 
Paullada, președintele Co
mitetului Executiv Națio
nal al Partidului Revolu
ționar Instituțional (P.R.I.). 
In cursul convorbirii, des
fășurată într-o atmosferă

de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă, a fost 
exprimată dorința comu
nă privind dezvoltarea în 
continuare a bunelor rela
ții statornicite între Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Revoluționar ins
tituțional, dintre România 
și Mexic, în interesul po
poarelor român șl mexi
can, at păcii și înțelegerii 
în lume.

In timpul întîlnirii au 
fost abordate unele pro
bleme actuale internațio
nale.

A participat Constantin 
Băbăiău, ambasadorul 
României in Mexic.

Aniversarea zilei 
de naștere 

a lui V. I. Lenln

★
CAIRO 22 (Agerpres). — 

La Cairo s-a deschis un 
centru permanent de ex
punere și desfacere a ma- 
șinilor-unelte românești. 
Sînt reprezentate între
prinderile de comerț ex
terior Mașiniexport, Ilexim 
și Tehnoimportexport, care 
desfac în R.A. Egipt o ga
mă variată de strunguri, Ion losefide, 
freze, seule și elemente de

asamblare etc. La festivi
tățile de deschidere a cen
trului au participat speci
aliști și oameni de afaceri 
egipteni, care au apreciat 
calitatea și finisajul ma- 
șinilor-unelte românești, 
ce și-au cîștigat un re
nume pe piața locală. A 
fost prezent, de asemenea, 

ambasadorul
țării noastre în Egipt.

MOSCOVA 22 — Trimi
sul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmitei Cu prilejul 
celei de-a 112-a aniversări 
a zilei de naștere a lui 
Vladimir Ilici Lenin, la 
Moscova a avut loc joi o 
ședință festivă, la care au 
participat L. I. Brejnev, 
alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

In sală erau prezenți ve
terani ai partidului, frun
tași in producție, oameni 
de știință și cultură, repre
zentanți ai organizațiilor 
obștești, de tineret, oaspeți 
de peste hotare.

Raportul la adunare a 
fost prezentat de I. V. An
dropov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.C.U.S., Vorbitorul a evocat 
viața și opera revoluționa
ră a lui V. I. Lenin, a re
levat realizările obținute 
de oamenii muncii sovie
tici, sub conducerea 
P.C.U.S., în realizarea ho- 
tărîrilor Congresului al 
XXVI-Iea. al partidului.

LA BELGRAD â avut 
loo plenara C.C. al U.C.I., 
care a dezbătut proble
mele politico-ideologice și 
ale activității partidului în 
acest domeniu — transmi
te agenția Taniug. Lazar 
Moisov, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a 
prezentat un raport.

IN LUNA MARTIE ac., 
șomajul a 
record în 
perioada 
oficiile de 
de muncă 
te oficial 482)000 de per
soane.

atins un fiivel- 
Olanda pentru 
postbelică, la 
plasare a forței 
fiind înregistra-

LA PRODUSELE de pri
mă necesitate prețurile au 
crescut în Panama cu a- 
proape 23 la sută în ulti
mul an — informează zia
rul „Ya“, editat la Ciudad 
de Panama.

NUMARUL FALIMEN
TELOR firmelor în special 
mici și mijlocii din R.F. 
Germania crește anul a- 
cesta intr-un ritm de 35

Situația creată dtipă atacurile israeliene împotriva Libanului
Pe. de' altă parte, secre

tarul general.. . a lansat, 
mierepri. un. apel la desfă
șurarea, în cadrul Națiuni
lor Unite, a unui nou e- 
fort pentru .găsirea unei 
soluții la problema Orien
tului Apropiat. El a adău
gat că ONU constituie sin
gurul for existent în care 
pot să 
părțile 
resate.

BEIRUT 22 (Agerpres).
— Președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a adre
sat secretarului general al 
ONU, Javier Perez de Cu
ellar, un mesaj urgent în 
care denunță raidurile a- 
viației israeliene întreprin
se miercuri împotriva teri
toriului Libanului. După 
curn relevă agenția UPI, 
mesajul subliniază respon
sabilitatea Israelului pen
tru rezultatele acestei noi 
agresiuni a forțelor sale 
aeriene împotriva popoare
lor palestinian și libanez.

) ' irBEIRUT 22 (Agerpres).
— Consiliul Militar Suprem 
al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, prezidat 
de Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv 
al OEP, s-a întrunit, mier
curi, în ședință deschisă 
pentru a lua toate măsu
rile impuse de recentele

bombardamente israeliene 
asupra mai multor tabere 
de refugiați palestinieni 
din regiunea de coastă, în
tre Saida și 'Beirut — in
formează ĂFP.

Un purtător de cuvînt 
palestinian a relevat că la 
atacurile succesive aeriene 
au luat parte 60 de avioa
ne militare israeliene 
tip „F-15- și „F-16“.

*
NAȚIUNILE UNITE 

(Agerpres). — Secretarul 
general al'ONU, Javier 
Perez de Cuellar, a dat pu
blicității o declarație în 
care se subliniază că a a- 
flat cu profundă îngrijo
rare de atacurile 
israeliene întreprinse îm
potriva Libanului și a a- 
dresat părților implicate a- 
pelul presant de a da do
vadă de o maximă reținere, 
pentru restabilirea și men
ținerea încetării focului, 
realizată în iulie 1981.

de se regăsească toate 
și toate țările inte-

TEL AVIV 22 (Agerpres).’ 
— Autoritățile, militare. ,is-. 
raeliene au anunțat că, în 
timpul unei lupte aeriene, 
între avioane israeliene și 
siriene, în spațiul aerian 
al Libanului, două aparate 
siriene au fost doborîte — 
relatează agențiile Reuter 
și AP.

re-
a- 
în 
a-

la sută față de „anul 
cord“ 1981, transmite 
genția D.P.A. 'Astfel, 
primul trimestru al
cestui an au fost declara
te falimentare 3 500 de fir
me. Anul trecut, în R.F.G. 
au devenit insolvabile 
11 653 firme.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la San Jose, pre
ședintele ales al Republi
cii Costa Rica, Luis Alber
to Monge, care își va pre
lua oficial funcția la 8 
mai, a arătat că guvernul 
său nu va permite sub 
nici un motiv folosirea te
ritoriului național drept 
bază pentru declanșarea 
unor acțiuni împotrivă 
statului Nicaragua — a- 
nunță agenția nicaragua- 
nă de presă A.N.N.

PREȚURILE cu amănuntul 
au crescut, in primul trimes
tru al acestui an, tn Berlinul 
Occidental cu șase la sută 
— se arată Intr-un comunicat 
al Departamentului de statis
tică citat de agențiile de 
presă.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Vulcanul; : U- 
nirea : Copie

PETRILA :
I-ll.

LONEA:
I-II.

AN1NOASA : 
mer contra Kramer.

VULCAN — Luceafă
rul : Hangar 18.

LUPENI — Cultural; 
Liniștea din adîneuri ; 
Muncitoresc : întiînirea 

! lui Fabian Baiint.
I URICANI : Intoarce- 
I rea la dragostea dintîi.

TV
; 15,00 Telex.

15,05 Admiterea 
vățămîntul 
rior tehnic 
sultații); Chimie.

15,30 La volan — emisi- 
,une pentru condu- 

? ; cătorii auto.
15,45 Emisiune în limba 

germană, \
17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de scriS-s
18,00 închiderea progra

mului. ,
•20,00 Telejurnal. Zilei 

muncii — faptele 
de muncă ale țării.

20,25 Actualitatea eco- 
; , c nomică.

120,40 Film artistic-: 
„Cumpăna**. Pre- 

| mieră TV. Produc
ție a Casei de fil
me Trei.

j
s

la indigo. 
Yankeii,

Echipajul,

Kra

în în- 
supe- 
(con-

i
i

HONDURASUL ȘI 
CARAGUA au hotărît 
restabilească relațiile .. 
plomatlce ’ la nivel de am
basadori, informează din 
Tegucigalpa agențiile EFE 
și Prensa Latina.
'iiiiiwiiiiuiiHtiumuiimHiiifMmirmmuiiiHiiiimiiiiHi

Ni
să 

di- ■ 22,05 Farmecul muzicii.
: 22,20 Telejurnal.
; 22,30 închiderea progra- 
j mului.

Mica publicitate
• VÎND Dacia 1 100, stare 

excepțională. Strada Inde
pendenței 25/18 Petroșani. 
Telefon 43767. (594)

. PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costică 
Dumitru, eliberată de I. M. 
Petrila. O declar nulă. (591)

- PIERDUT leigtimație de

serviciu pe numele Purtă
tor Maria, eliberată de Fa
brica de pîine ~ 
O declar nulă. __ _

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Junghiu 
Vasile, eliberată de I. M. 
Bărbăteni. O declar nulă.

(595)

ir
BEIRUT 22 (Agerpres). 

Peste 20 de persoane au 
fost ucise și alte 60 au 
fost rănite în cursul raidu
rilor aviației israeliene de 
miercuri împotriva tabere-' 
lor de refugjați palestinieni, 
precum și a unor locali
tăți din sudul Libanului, 
relatează; agențiile interna
ționale de presă. '

în cursul zilei de joi, a- 
viația militară israeliănă 
a întreprins zboruri de 
recunoaștere deasupra teri- 

determi-
nînd riposta artileriei.•

★
DAMASC 221 (Agerpres).

— Un purtător de cuvînt 
militar de Ia D .ten ase, ci
tat de agenția Sana, a a- 
nunțat că avioane militare 

_ . siriene au intrat miercuri, 
aeriene în acțiune împotriva avi

oanelor israeliene care e- 
fectuau raiduri împotriva 
Libanului. Tn urma luptei 
aeriene angajate, un apa
rat israelian și două siri
ene au fost lovite — a pre- toriului libanez, 
cizat purtătorul de cuvînt.

22

ANUNȚ DE FAMILIE

Petroșani.
(592)

ELISABETA soție, Iuditha fiică și. Feri ginere, 
readuc în memoria familiei, prietenilor,' foștilor ^colegi 
de serviciu și a tuturor celor care l-au cunoscut și 
apreciat că se împlinește un an de cînd s-a stins din 
viață iubitul nostru soț, tată și socru

MUREȘAN IOSIF (Maroșăn Iozsi)
Pios oihagiu și lacrimi pentru sufletul lui ales.

(593)

• •••••••••••«•••«••••a •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••>»•«••••••••••*<
■ ț--
crație și independen
ță națională.

29,45 Film artistic. Rial 
care urcă muntele.

22,20 Telejurnal.

DUMINICA, 25 aprilie
8,00 Seraliștii în -iața ba

calaureatului.
8,40 Omul și sănătatea,
9,90 De strajă patriei. 
930 Bucuriile muzicii. 

1-9,00 Viață satului. 
Ilr45 Lumea

,13,00 Telex.
13,05 Album
14.30 Desene

Tom și
17.30 Film serial: 

nea. Ultimul
18,50 Micul ecran 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19.30 Strălucită 

prieteniei, 
și păcii, 
varășului 
Ceaușescu 
blica Populară 
neză. 
Laudă muncii, 
mâții artistice munci
torești în Festivalul 
național „Cîntarea 
României-4.
Film artistic. Mirajul. 
Producție italo-me- 
xicană.
Telejurnal. 
• Sport.
Studioul muzicii u- 
șoare.

programu-

' 20,20

20,55

22.10

capiilor.

duminical, 
animațe.'♦< 
Jerry.

triptice și revoluțio
nare.

20,55 Semnături în cartea 
Ziditorii de 
Reportaj.
TV. File de 22,15 Telejurnal.
revoluționa-

18,00 închiderea
-. lui.

20,00 Telejurnal, 
20^0 Strălucită 

prieteniei,
: și .:pâeîî;0/ 

varășului 
■Ceaușescu în Repu
blica Populară Demo
crată Coreeană.

21,10 Cîntul tinereții noas
tre.

21,35 Roman foileton. 
Barraca. Episodul

22,20 Telejurnal.
MARȚI, 27 aprilie

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cinci 

lului.
. 11,30 Roman foileton.

Barraca,

a

Misiu- 
episod.
pentru

asolie
colaborării 

Vizita to-
N i c o 1 a e 
în Repu-

Chi-

For-

LUNI, 26 aprilie
15,OG . Emisiune m limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri.

solie 
colaborării 

Vizita to- 
N icolae

21,05 Dragă mi-i țara cu 
: ■■ flori.

21,30 Film artistic. Maria. 
Producție a studiou
rilor canadiene.

La
7.

La
_ . Episodul 7. 

12,15 Pentru curtea și gră
dina dv,

12,20 Miniaturi muzicale.
13,00 închiderea programu

lui.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.25 Album
16,40 Clubul
17.25 Cartea

că.
1001 de

coral, 
tineretului.
social-politi-
seri.17,50 ___ ......

18,00 închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Actualitatea 1 econo
mică. .■'■■'■ ■■ •
Dragoste supremă.
România, Cintece pa-

20,00
20,25

20,40

muncii.
< lumină.

21,10 Teatru
cronica
ră. E timp pentru iu
bire dc Alecu Po
povich

22,20 Telejurnal.
ttiiiiHiiiiiHiHUttimHtmtifHiiiuiiiiiiMiiiiHUwiiiuiiuti

JOI, 29 aprilie

11,00 Telex.
11,05 O profesiune pentru

.- viitor.,

PROGRAMUL ȚV

20.45 Virtuozi ai instru
mentelor populare.

20,55 Clasa muncitoare — 
la înălțimea misiunii 
sale istorice. Dezba
tere. \.x''

21,20 Muzica și poezia care 
ne-au însoțit istoria. 
„Sus .muncitori, și-na- 
inte!...“. Cintece și 
versuri muncitoreștii 
revoluționare.

21.45 Telejurnal.
22,00 Din cîntecele și dan

surile popoarelor.
VINERI, 39 aprilie

10,00

10,20

VIHIIIIHIIIIMIHIHUIIIHIIIIIHIIIIIIIIIlIblIllllllllllllllimtII.

MIERCURI, 28 aprilie

16,00 Telex.
16,05 Admiterea în treapta 

a doua de liceu.
16,25 Șah.
16.40 Atenție la... neatenție.
17,00 Universul femeilor
17.40
17,50
18,00
20,00
20,25

20,40

Tragerea pronoexpres. 
1001 de seri. 
închiderea programu- 
lui.
Telejurnal.
Sub flamura partidu
lui. Album coral.
Economia modernă și 
fesursele energetice. 
Poli t ica Român (ei de 
asigurare1 a indepen
denței energetice în 
actualul deceniu.

11,35 Publicitate.
11,40 Film serial. Lumini 

și umbre.
12,35. Semnături în cartea 

muncii. Ziditorii de 
lumină,
închiderea programu
lui." , ."/"'■ *
Telex..
Tinerii satului — oa
meni ai satului. Re
portaj din comuna 
Cosîmbești.

16,25 Viața culturală. i
16,50 Japonia imagini

contemporane.
Studioul tineretului, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.'
Actualitatea v econo
mică.

13,00

16,00
16,05

17,05
18,00

20,00
20,25

11,00

11,35

amorți- 12,00 Telex.

A venit întîi de mai. 
Emisiune de cintece 
patriotice și revolu
ționare.
Prinos de dragoste și' 
bucurie. Emisiune 
pentru tineret.
Ride iarăși primăva
ra. Program muzical 
folcloric.
Arc peste timp la 
Bălcni. Reportaj.

în limba

loto. 
seri.

15,00 Telex.
15,05 Secvențe suedeze. Do

cumentar.
15,20 La volaă.
15,35 Tragerea de 

zare ADAS,
15.15 Emisiune 

germană.
17,40 Tragerea
17,50 1 001 de
18,00 închiderea programu- 

■ lui.
20,00 Telejurnal.
20,25 1 Mai' 1982 — sub 

semnă! luptei pentru 
întărirea solidarită
ții internaționale a 
celor ce muncesc, 
pentru pace, demo

12,05 Flori de mai,. Ediție 
specială a emisiunii. 
La sfîrsiț de săptă- 
mînă.

19,00 Telejurnal.
19,30 Omagiu clasei mun

citoare.
20,00 1 Mai sărbătoresc. 

Spectacol muzical- 
literar-cbregrafic.

21,00 Film serial. Lumini Ș' 
și umbre. Episodul 9,

21,50 Telejurnal. ' >’
22,10 Melodii îndrăgite.

SEDACȚiA Șl AOMINISIRAJiA 1 Pelrcțoni, it». Nicolae 8âtcescu - 2, telefoane 4 16 62 (seeistanat), 4 16 63 ; 4 24 64 (secții). TIPARUL fipogtofia Pebojanl, sir N. Sâlcescu - 2.


