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Brigada de mineri condusă d«f Constantin Silion este una dintre destoinice
le formații ale sectorului I de Ia I.M. Dîlja. în imagine, șeful de schimb Gheor- 
ghe Spîrleanu, alături de ortacii Ioslf Hampo și Nicolae Chirion,

Eficiența economică — 
preocupare prioritară

I.M.ANINOASA

astului la
Petroșani prin

Strădania colectivelor parte a
fruntașe în realizarea sar- I.R.I.U.M. . , ..
ciniloț- [izjfe de plan de depășirea indicatorilor de 
la începutul anului se ...........
concretizează în însemna
te succese raportate în 
îndeplinirea indicatorl-

realizarea - de 
economii bă-

eficiență, 
însemnate _____ ...
nești și materiale. Costu
rile de producție pentru 

lor de eficiență ai noului fiecare. 1000 lei producție 
mecanism economico-fi- 
nanciar.
I.M, VULCAN

Colectivul minerilor, 
inginerilor și tehnicieni
lor de la I.M. Vulcan, ca
re s-ă situat" în primul 
trimestru al anului pe 
locul I al întrecerii pe 
ramură, a obținut nivele 
superioare prevederilor 
la toți indicatorii econor 
nomico-financjari. Valoa
rea producției nete, în 
primul trimestru al anu
lui, a fost realizată în 
proporție de 113,2 la sută. 
Cheltuielile materiale pla
nificate la 1000 Iei pro
ducție marfă au fost re
duse în aceeași perioadă 
cu 58,8 lei, pespectiv cu 
peste 10 lei/tonă.
I.R.I.U.M, PETROȘANI

Acțiunile organizatori
ce și, îndeosebi, măsurile» 
întreprinse în vederea 
modernizării proceselor 
de muncă prin introduce
rea de soluții tehnice noi, 
s-au concretizat în prima
. 

marfă au fost reduse cu 
peste 16 lei, realizîndu-se 
astfel peste 1 300 000 lei 
beneficii suplimentare. 
Valoarea producției nete 

fost depășită cu peste 
jumătate de milion lei.

a
o

Zilnic plusuri la 
extracția de cărbune

In această săptămînă 
colectivul I.M. Aninoasa a 
raportat, zilnic, plusuri 
la extracția de cărbune, 
plusuri materializate în 
peste 300 tone de cărbu
ne extrase suplimentar, 
în întrecerea.pe sectoare, 
locurile de frunte sînt o- 
cupate de colectivele sec
toarelor V, cu un plus de 
Ia începutul lunii aprilie 
de 1931 tone, II, cu plus 

cu 173 
peste

de 1931 tone, II, 
1199 de tone și I, 
tone de cărbune 
prevederi.

! Sâptămînă manifestărilor politico-ideologice
1 ' _ - .a.- « X ar-w mr* a» «
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paratori, gospodine, pre
cum și numeroși tineri, cu 
un invitat de onoare, to
varășul Radu Bălan, prim, 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
Partidului Comunist Ro
mân. La întîlnire au fost 
prezenți tovarășii Viorel 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R., Horea 
Toma, prim^ecretar . al 
Comitetului orășenesc 
Lupeni al P.C.R., alți 
activiști' de partid și ai 
organizațiilor de masă și 
obștești. .

Intîlnirea a avut loc
sala Palatului cultural,

într-o atmosferă de a- 
devărată sărbătoare, ieri, 
în cadrul Săptăm-înii ma
nifestărilor politico-ideo- 
logice și cultural-artietice 
„Flori de mai", la 
au avut loc noi 
care s-au bucurat 
deosebit succes și 
largă participare, 
festările.au debutat de la 
ora 10.30 cu microspecta- 
eole prezentate în sălile 
de apel ale 
întreprinderi 
localitate.

Punctul 
al zilei l-a constituit, -ia 
ora -14, întîlnirea oame
nilor muncii, mineri, chi- 
miști, constructori. ' pre-

lăcaș destinat prin tradi
ție manifestărilor cultu
ral-educative. După un 
scurt cuvînt introductiv 
rostit de tovarășul Horea 
Toma, s-a dat cuvîntul to

m

Viorel STRAUȚ

Continuare in pag. a 2-a)

„Ne- 
rolu- 

Parti

de 
calea 

socia-

adus, de asemenea,

celor două 
miniere din

Lupeni 
acțiuni 
de un. 
de o
Mani-

culminant

Constructorii din Lu
peni au raportat în cins
tea zilei de 1 Mai un fru
mos succes : ieri au fost 
date în folosință noi spa
ții comerciale în zona 
viitorului centru civic al 
orașului. Este vorba de 
spațiile comerciale de la 
parterul blocului 8. Aici 
se vor deschide în cu- 
rînd un magazin alimen
tar cu autoservire, unul. 
pentru ’ " ' "
rolelor 
cum și 
merie ■ 
aici vor fi amenajate 
cofetărie și o florărie 
întreprinderii de sere A- 
rad. Pentru asigurarea u-

desfacerea arti
cle menaj, pre- 
raioane de parfu- 
- cosmetică. Tot 

o 
a

nei bune serviri a popu
lației din zonă se vor 
deschide un atelier de re
parații pentru aparate.de 
radio și televizoare și uri 
magazin de prezentare și 
desfacere a articolelor de 
marochinărie realizate de 
cooperatorii meșteșugari 
din Lupeni. / .

Noile spații comercia
le sînt amenajate cores
punzător cerințelor co
merțului modern. -(V;S.)

Spectacole festive
Manifestările omagiale din 

Valea Jiului, consacrate săr
bătoririi— Si de 1 Moi 
Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc - 
au fost marcate, ieri după- 
amiază, la Petroșani, de spec
tacolul festiv ce a avut loc 
la Casa de cultură a sindica
telor. In fața unui numeros 
public, actori ai Teatrului de 
stat Valea Jiului împreună cu 
formațiile artistice de ama
tori ale Casei de cultură șî 
pionierești, cu cadre didacti
ce și elevi de la Școala de 
muzică și Școala populară 
de artă, cu artiști profesio
niști, prin cîntece, poezie și 
dans tematic au evocat ma- 

• rea sărbătoare a Intîiului de 
Mai și luminoasele sale sem- 
nificații. .

Din bogatul pogram al 
spectacolului au ieșit in evi
dență, prin mesajul exprimat 
și ținuta artistică - montajul 
de versuri dedicate zilei de 
1 Mai. patriei și partidului, 
prezentat de actori ai Tea- 

. Irului de stat și elevi ai Șco
lii, populare de artă-; cîntece- 
1e despre muncă, setea de 
viață și năzuințele de oace 
și pcgres ale celor ce mun- 
cesc din patria noastră, pre
zentate de grupul folk „Tine
rii", a! casei de cultură, 
corul cameral al cadrelor di 
dgctice de la Școola de rrru.

Dl i

zică șl Școala populară 
artă. La reușita spectacolului 
?i-d 
contribuția formația de revis
tă a pionierilor de la Școala 
generală din Aninoasa - 
multiplă laureată a Festiva
lului național „Cîntprea 
României''.

Spectacole festive dedica
te zilei de 1 Mai au avut loc 
în aceste zile și în celelalte 
orașe ale municipiului.

re a prezentat o amplă 
expunere cu tema: 
cesitatea creșterii 
lui conducător al 
dului Comunist Român în 
etapa trecerii țării noas
tre de la stadiul de . țară 
în curs de dezvoltare din 
punct de vedere econo
mic la o țară socialistă 
mediu dezvoltată". Expu
nerea a subliniat marile 
înfăptuiri dobîndite 
poporul nostru pe 
făuririi societății 
liste multilateral dezvol
tate. sub conducerea în
țeleaptă-a partidului, con
tribuția deosebită a tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al 
partidului, la elaborarea 
politicii interne și exter
ne a României socialiste. 
Expunerea a fost sublinia, 
tă -în repetate rînduri cu 
vii aplauze prin care oa
menii muncii prezenți în 
ală și-au exprimat adeziu-

La Lupeni a avut loc închiderea

Ieri, la clubul sindicate
lor din Lupeni, a avut loc 
închiderea manifestărilor 
la nivel republican din ca
drul „Lunii cărții in între
prinderi și instituții". Or
ganizată de Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., Consiliul 
Culturii șî Educației Socia
liste și Uniunea Scriitori
lor, ediția din acest an, a 
VH-a, cuprinsă în cadrul 
Festivalului național „Cin-
tarea României", s-a des- (Continuare in pag. a 2-a/

fășurat sub genericul „Car
tea în sprijinul formării 
conștiinței socialiste, per
fecționării pregătirii pro
fesionale a oamenilor mun
cii, mesaj de prietenie, pa
ce și progres".

La această manifestare 
au participat reprezentan
ți ai Consiliului Culturii 

_ și Educației Socialiste, ai

G CET TE

1 kWh energie electrică economisit !“

Roadele bogate se obtîn prin
eforturi susținute

’ Extracția cărbunelui, care forturile pentru, a va.lorifi-
' ■, - e. -- -- ------------ -ix—

în termo-.
mare eon-

stă la baza producerii 
nergiei electrice’ 
centrale, este un 
sumator - ener
getic în acțiu 
nile pe care 
le întreprindem 
pentru econo
misirea ener 
giei ținem ser: 
ma de 
adevăr 
cunoscut

ca ■ gospodărește, cu chib
zuință muncitorească fie
care kilow-ait/oră- de energie

condiții organizatorice, și 
tehnice. în primul ' rînd, 
prin centralizarea fluxu
lui de transportoare. Ase- 

îenea soluție 
mare 

iență o 
eăm în 

urile III și IV 
le exploa-

aces 
birii 

de 
mineri. Odată cu lansarea 
inițiativei „Fiecare tona 
de cărbune extrasă — 1
kWh- energie electrică eco
nomisit minerii, maiștrii, 
cadrele tehnice . din secto
rul I al I.M. Uricani, ală
turi de întregul ^electiv al 
minei, s-au angajat ferm 
în acest an să amplifice e-

electrică pen
tru folosință, reaiizînd e- 
conomii cit mai substanția
le.

Pentru materializarea 
practică a sarcinii-angaja- 
ment asumată prin ■ lansa
rea inițiativei, în sectorul, 
nostru au fost create deja 
la ora actuală un șir de

e- 
a- 

blo-

Ui tluxuri- 
or respective, 

transportor este 
acționat de la un singur 
pupitru de comandă. Eco-

Valeriu PAVELONESC, 
adjunct șef sector 

electromecanic, sectorul I 
ai I.M. Uricani

(Continuare în pag. a 2-a)

fest%25c4%2583rile.au
aparate.de


VINERI, 30 APRILIE 1962

Astăzi, despre

Liceul economic și de drept 
administrativ din Petroșani

Cu un profil unic în învă- sporirea calității și eficienței 
țâmintul din județul Hune- cursurilor și activității practi

ce. Rezultatele foarte bune 
obținute în fiecare trimestru 
demonștreazâ exigența și 
responsabilitatea față de pre. 
{țâtirea temeinică a elevilor, 
n sprijinul afirmației se află 

rezultatele obținute în aceas
tă primăvară la concursul 
pe obiecte de învățămînt (un 
loc III ia etapa județeană a 
concursului de limba română, 
clasa a XII-a ; un alt loc- III

doare, Liceul economic și de 
drept administrativ din Pț-_ 
troșani țl-a creat, prin cali
tatea pregătirii teoretice fi 
Practice a elevilor, o auten
tică tradiție. Liceul, înființat 
in 1974, a continuat, pe trep
te superioare, activitatea 
grupului școlar comercial ca
re și-a început procesul de 
învățămînt in 1962.

In următorul an școlar li-.
ceul, spre care se orientează la economie politică, clasa a 
un mare număr de absolven
ți ai clasei a VIII-o din Va
lea jiului, vo avea următorul 
pion de școlarizare : treapta 
1 (clasa a IX-a) - 72 locuri 
la profilul economic, de con
tabilitate și comerț ; 36 locuri 
ia profilul alimentația publi
că ; treapta a ll-a (clasa a 
Xi-a) - 36 locuri la profilul 
economic. In liceu se va mai 
desfășura învățămînt 
(36 locuri la profilul .. . 
mic) și profesional (36 locuri, 
meseriile bucătar și ospătar; 
36 locuri în profil economic) 
pentru absolvenții treptei I,

Elevii Liceului economic și 
de drept administrativ din 
Petroșani se pregătesc prin- 
tr-un permanent contact cu 
activitatea întreprinderilor co
merciale din Valea Jiului și 
din județ, participînd efectiv 
ia procesul economic de spe
cialitate. Intr-o concepție u- 
nitară, deosebit de stimulati
vă pentru procesul de ins
truire și educație, cadrele di- 
'dactice ale liceului contribuie 
ia perfecționarea metodelor și 
mijloacelor de învățămînt, la

seral
econo-

Xi-a ; 2 mențiuni la aceeași 
manifestare, la istorie, clasa 
a X-o, și economie politică,; 
clasa o Xl-a). In perioada 24 
-30 mai, la București, se va 
desfășura etapa pe țară a 
concursului pe meserii. La a- 
ceastă importantă acțiune, 
care este o expresie a cali
tății învățămîntuiui, vor parti
cipa 7 elevi de la profilul e- 
conomic și de la școala pro- 
fesională. .. -

Pregătirea elevilor se rea
lizează în 7 cabinete (mate
matică, limba și literatura ro- 

*mână, cunoștințe social-po- 
litice, geografie, tehnologie 
culinară, contabilitate), 4 la
boratoare (chimie, fizică, mer- 
ceologie-biologie, lingvistic) 
și în 3 ateliere (vînzarea pro
duselor alimentare, vînzarea 
produselor nealimentare, pre
parate de cofetărie și bucă
tărie).

La Liceul economic și de 
drept administrativ (care dis
pune de internat și cantină) 
se desfășoară o permanentă 
acțiune de stimulare a capa
cității creatoare a elevilor.

S le a gal teto
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(Urmare din pag. 1)

nea profundă,- la politica 
partidului, dragostea și 
stima față de partid, față 
de. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru.

La încheierea expune
rii, întreaga asistență a 
aplaudat îndelung, scan- 
dînd, „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul".

După expunere a fost 
prezentat spectacolul fes
tiv întitulat sugestiv „O- 
magiu muncii", un frumos 
omagiu adus muncii mi
nerilor. Și-au dat con
cursul corul cadrelor di
dactice din localitate, sub 
bagheta prof. Vadim Chi- 
aeev, grupul folk „Cristal" 
al clubului sindicatelor 

cunoscutul 
interpret

„Ceaușescu

al clubului 
din Lupeni, 

îndrăgitul 
folclor local Copstan- 
Ionașcu, colaborator 

Radjoteleviziunil Ro- 
școlilor

și 
de 
tin 
al
mâne, elevi ai 
generale nr. 1 și nr. 2 din 
localitate, care au pre
zentat dansuri tematice 
și tm emoționant mesaj 
pentru pace.

Spectacolul s-a bucurat 
de un binemeritat succes.

Manifestările politico- 
ideologice și cultural-ar
tistice au continuat 
clubul sindicatelor 
localitate. La ora 17 
avut loc un concurs
cine știe oîștigă pe tema 
„File din glorioasa Istorie 
a Partidului Comunist

la 
din 

a 
gen

Român", Au participat e- 
chipaje reprezentînd în
treprinderea minieră Lu
peni, întreprinderea mi
nieră Bărbăteni, Prepa- 
rația Lupeni, liceele nr, 
1; ți nr, 2 din localitate;

După ora 18, a fost or
ganizații o seară cultural- 
educativă ți distractivă

Săptămîna
; manifestărilor 

politico-ideologic© 
cultural-artistice 
„Flori de mai“

fi

imituuiiHUeuilHlillllinn 
A.

pentru tineret. Cu acest 
prilej a fost prezentată 
expunerea „România fac
tor important în lupta 
pentru pace pe toate me
ridianele lumii".

Expunerea a fost urma
tă de program cultural- 
educativ (muzică, dans și 
jocuri distractive). ?

Tot ieri, la clubul sin
dicatelor a fost inaugura
tă o expoziție de pictură 
și grafică în cadrul căre
ia sînt prezentate lucrări 
semnate de artistul Iosif 
Tellmann, precum și de 
Vasile Gaitoș și alți pic
tori și graficieni amatori 
din localitate.

Astăzi, în continuarea 
primei ediții a manifestă
rilor politico-ideologice

și cultural-artistice „Flori 
de mai", în toate între
prinderile din oraș, în 
sălile de apel, secții și a- 
teliere, formații ale ar
tiștilor amatori vor pre
zenta microspectacole sub 
același generic i „Omagiu 
muncii". Seara, în sala 
Palatului cultural, pentru 
oamenii muncii și famili
ile lor va fi organizată o 
seară de teatru cu piesa 
„Dactilografa", interpre
tată de formația teatrulu' 
muncitoresc din Lupeni, 
iar la clubul sindicate
lor, de la ora 18, se va 
desfășura o seară cultu- 
ral-educativă pentru ti
neret.

'Urmare din pag. 1)

Editurii politice care 
vorbit despre semnifica
țiile acestei importante ac
țiuni cu cartea, activiști 
de partid, de stat și din do
meniul culturii, mineri șl 
alți oameni ai muncii din 
întreprinderile și institu
țiile orașului. în încheie
rea acestei acțiuni s-a des
fășurat o șezătoare litera
ră și muzicală susținută 
de membri ai cenaclului 
literar „Panai t Istrati" din 
Valea Jiului și grupul de 
muzică „Poesis" al tinere
tului din Lupeni,

ECONOMBÎRE
■ta

(Urmare din pag. 1)

t «

cdmen- 
este 

opririi 
trans- 

trans- 
mo-

Calitatea servirii—blazonul noii unități autoservire 
a cooperativei meșteșugărești „Unirea** Petroșani

Podul cel nou de la Li- 
vezeni n-a fost încă inau
gurat, dai- pe malul drept 
al Jiului, lingă parapetul 
lui, au răsărit deja două 
clădiri cochete, vopsite in 
culorile unităților „ser
vice". Betonul curții este 
„brodat", din loc in Ioc. 
eu trandafiri si brazde de

iarba. Bănuim 6 mină 
de gospodăr priceput.

— Clădirile erau și t- 
nainte, își amintește Ilie 
Ciocan, vicepreședintele 
cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" din Petro
șani. Aici funcționase 
o instalație pentru spăla
rea autoturismelor.

un vad excelent pentru 
noi, ne-am zis. Am obți
nut terenul și dotările a- 
bandonate, apoi, prin 

. muncă patriotică, am mă
rit cele două clădiri. Ast
fel-au luat naștere atelie
rele unei noi unități au- 
toservice. Prin autodota- 
re, am reușit să mobilăm 
și să utilăm atelierele. A- 
poi am procurat utilaje 
moderne — aparatură de 
echilibrat roți, tester e- 
lectronic pentru reglarea 
motoarelor, elevator pneu
matic etc.

Deocamdată, unitatea 
autoservice nr. 65 (telefon 
44351) are doar șapte., în
cadrați, dintre care doi 
ucenici. Meseriașii, deși 
tineri, au o înaltă califi-

relor- și autoturismelor, 
lucrări de izolații com
plexe a pragurilor, aripi
lor, ușilor etc. Clienții 
permanenți vor avea prio
ritate la spălarea autotu
rismelor, prin abonament. 
Odată cu înălțarea che
iului de piatră al Jiului 
de către constructorii po
dului, spațiul se va lărgi,. 
vor apare alte două ram
pe, două hale... lacustre 
(pe piloni) pentru reparat. 

Astăzi va avea loc des
chiderea noii unități au- 

Curiozitatea 
vizi- 

ele „tăierea 
Ordine — 

conșemnat, 
ireproșabi- 

........ . lă a utilajelor, solicitudi- 
care. Organizarea muncii ne exemplară din partea 
pe flux este ireproșabilă, muncitorilor — iată pri- 

eoncluzie.

serviciilor, 
nostru de 
promptitu- 
reclamații.

ormom
• MODERNIZĂRI. La 

| Complexul CJ’.R. din Pe- 
Itroșoni se întreprind mul

tiple acțiuni • destinate op- 
f țimizării transportului fe- 
. roviar. Una dintre , cele 
I mai importante acțiuni este 
I dublarea căii ferat

tronsonul cuprins

* toservice.
ne-a îndemnat s-o 
tăm înainte 
panglicii", 
demnă de 
funcționarea

spațiile de producție și 
magaziile aii o funcționa
litate firească, aici se vor 
asigura reparații mecani
ce, lucrări de vopsitorie, 
tinichigerie, verificarea 
tehnică a autoturismelor. 
Un alt lucru remarcabil: 
venind in .iniimpinarea 
unor dorințe ale poseso
rilor de autoturisme, 
muncitorii unității servi
ce vor efectua .schimbul 
uleiului, spălarea motoa-

: ma noastră
— Vrem să ne bucurăm 

de “un prestigiu deosebit , 
in rîndul conducătorilor 
auto și proprietarilor de 
autoturisme, conchide 
Constantin Simian, șeful 
unității nr. 65. Calitatea 
reparațiilor și 
iată cuvintul 
ordine. Deci„. 
dine și fără 
(il.P.) .

ralrvitatea cu pare pregă
tește fiecare număr, pen
tru conținutul articolelor 
publicate și forma ’ grafică 
deosebită în care apar a- 
cestea. Ultima ediție a ga
zetei este dedicată zilei de 
I Mai.
• EXCURSIE. Astăzi, 42 

de elevi. din clasa a NH-a

cului speo-sport-turism 
„Piatra roșie" din Petrila 
participă la o tabără de 
cercetare organizată în zo
na Peștera Bolii. Timp de 
cinci zile tinerii vor efec
tua un șir de lucrări pesi- 
tru amenajarea peșterii, 
decolmatarea rîului inte
rior și diverse alte , măsu
rări topometrice. A ja Liceul de mate-
• PROPAGANDA VI- matică-fizică din Petroșani,dublarea căii ferate pe _

între ZUAEA. Colectivul de re- au plecat Intr-o excursie 
stația Livezeni și mina Li- dactare a gazetei de perete de documentare, în cele 
vezoni.
• SPEOLOGICA. înee- 

cer*^pind de ieri, meinbrii

dactare a gazetei de perete de documentare, în 
de la Autobaza de trans- 3 zile vor face popasuri la 
port a C.M.V.J. merită toa- Deva, Țebea șl ®rad unde 
țe felicitările pentru ope- vor vizita obiective de in-

vorba de faptul că am or
ganizat o echipă care se 
ocupă de etanșarea și gre- 
sarea reductoarelor, înlocui
rea subansamblelor meca- ' 
nice uzate pentru a elimina 
frecările suplimentare sau 
griparea. Este o măsură 
care ne-a condus, de ase
menea, la reducerea con
sumului de energie electri
că. în toate lucrările mi
niere am introdus ventila
toare electropneumatice, 
alimentarea lor normală 
realizîndu-se electric, iar 
cu aer comprimat numai 
în situații deosebite. Cu- 
noscînd că folosirea ener
giei pneumatice, compara
tiv cu alimentarea cu e- 
nergîe electrică este de cca 
10 ori mai scumpă, sînt 
clare avantajele pe oare 
le obținem.

Desigur nu putem vorbi 
despre eficiența tuturor 
măsurilor amintite dacă 
nu am dispune și de re
zultatele concrete cu care 
să le susținem. în primul 
trimestru al anului, colec- * 
tivul sectorului -nostru a " 
realizat cele mai însemnate 
economii de energie elec
trică pe întreaga mină. în 
fiecare dintre primele trei 
luni ne-am încadrat în re
partiția de energ.ijsacf abili
ta și în consumurile specir 
fice planificate. Depășind 
de la începutul anului pro
ducția fizică planificată 
cu 5500 tone de - cărbune 
cocsificabil am realizat, to
tuși, o economie de pesta 
160 000 kWh energie elec
trică, din totalul de 330 000 
kWh energie electrică eco
nomisiți pe întreaga mină. 
Nu ne vom opri aici — o 
parte din măsurile aplicate

nomiile care, se pot realiza 
prin centralizarea 
2ilor sînt evidente : 
creată posibilitatea 
operative a oricărui 
porter sau grup de 
portoare care, la un
ment dat, ar urma să func
ționeze In gol. Oprirea 
pentru numai un minut a 
trei motoare de 22 kW pu
tere înseamnă o economie 
de peste 1 kWh energie e- 
lectrică. Iar asemenea o- 
priri, fie că sînt programa
te prin corelarea elclogra- 
melor de lucru de la mai 
multe fronturi, fie că apar 
întimplător în procesul de 
evacuare a producției au 
loc timp de mai multe ore 
în fiecare schimb. Dacă ți
nem seama că un flux 
scurt de trei transportoare 
de- exemplu, depășește o 
putere instalată de 1 gO kW, 
este limpede ce posibilități 
mari de economie sînt 
create în acest domeniu. 

De altfel, prin însăși sis
temul lucrărilor miniere 
de pregătire — plasarea cît 
mai aproape de, abataje a 
punctelor , centrale de în
cărcare — se . realizează 
fluxuri scurte, cu un nu
măr redus de transportoa
re în funcțiune. Aceasta 
înseamnă consumuri de e- 
nergie reduse. Prin preli
minarul producției pe a- 
cest an, în sectorul nostru 

/-s-a ținut seama și de acest 
avantaj : s-a eliminat dis
persia exagerată a frontu
rilor productive, cohcen- 
trînduse producția intr-un 
număr redus de abataje de 
capacitate sporită.

în acest an, sectorul I al
I.M. Uricani își desfășoară ne vor aduce foloase în pla- 
murica în două blocuri nbi 
de exploatare. Această si
tuație favorabilă pentru 
exploatarea la parametri 
ridicați a utilajelor este 
completată eu o măsură 
specială pentru menține
rea lor în bună stare de 
funcționare, respectiv pen
tru realizarea de consumuri 
energetice reduse. Este

nul eficienței economice a- 
bia de acum înainte. Fap
tul că de la Uricani a

• pornit inițiativa, ne obligă, 
iar colectivul sectorului 
nostru dorește să fie me
reu în fruntea. întrecerii 
socialiste,' să 'prombveze și 
alte inițiative șt să culeagă 
roadele aplicării lor. ,

teres muzeistic din locali- expoziția „Preocupări, 
tățiie respective. siuni, realizări", Cuprin-
9 FAZA -JUDEȚEANĂ zînd lucrări realizate de 
concursului pionieresc de*, oameni ai muncii din oraș.

Expoziția cuprinde o mare 
varietate de lucrări (intar
sie, desen, pirogravură, 
traforaj, metaloplastie, nu
mismatică, gobelin) ce su
gerează amplitudinea pa
siunii și forța de creație 
a locuitorilor din Vulcan.
• OBIȘNUINȚA? Ofi

cianta Ploscar Lucia, de 
la unitatea CEC din Petx-o-

ac 
tetratlon s-a desfășurat ieri 
Ia Deva. Vale.a Jiului ă 
fost reprezentată de echi
paje pionierești de la 
Școala generală nr, 3 Lu
pani (băieți) și Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani (fe
te) care au cîșitgat primul 
loc in etapa municipală a 
acestui concurs sportiv.
• EXPOZIȚIE-, în sala 

de festivități a -■ Liceului 
industrial din Vulcan se- 5ai,h servește cunoscu- 
deoehide astăzi, la ora 12, ții peste rînd, sfidînd clien-

pa- ții coreeți care: își așteap
tă rezolvarea operațiuni
lor. întrebată politicos cum. 
șe numește, a refuzat să-și 
,’divulge" numele. L-am a- 
flat, totuși, de la șefa de 
tură. Atitudinea lUcrâtoa- 
reU-prilejuiește și o între
bare de ce la CEC nu se 
poartă ecusoane ? (A.U.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTĂRII
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IATA-1 PE CEI HARNICISpor la muncă 
și... recoltă bogată

ț-

Preocuparea organelor 
locale de partid și de stat 
din orașul Vulcan, de a 
depista fiecare palmă de 
teren viran și a-1 pune și D6 din cartierul 

, la dispoziția celor ce do
resc să-l cultive cu legu
me și zarzavaturi, își are 
începuturile de cîțiva ani. 
E drept că pe atunci, u~ 
nii priveau cu scepticism 
posibilitățile de a se cul
tiva aceste terenuri, mul
te dintre ăle pline de bo
lovani, purtînd încă sem
ne ce indicau cum că aici 
a fost pînă nu demult un 
șantier de construcții. Cei 
care știau că pămîntul 
bine lucrat, dă roade din 
belșug, și-uau luat cîte o 
parcelași,după ce ve^ 
neau (ft la șut își petre- - 
ceau cîteva ore din tim
pul liber lucrînd împreu
nă cu soțiile și copiii la 
grădina lor. Curățit de 
pietre, săpat, îngrășat și 
plivit de buruieni, pămîn
tul a dat roade bogate. 
In plus aveau la " masă 
salată, ceapă, usturoi, 
ridichi proaspete, culese 
din grădină. Mulți și-au

. pus morcovi, pătrunjel, 
țelină și alte legume 
chiar și pentru iarnă. 
Roadele culese de primii 
cultivatori au constituit 
un stimulent pentru alți 
locuitori ai orașului, dor
nici să beneficieze și ei 
pe un teren repartizat, de 
posibilitatea de a 'cultiva 
legume și zarzavaturi.

Venirea primăverii i-a 
găsit pe mulți dintre io- ■ 
muniștii din organizațiile 
de bază de eartier nr. 1, 
3. 4. 5, 7 și 8 participând 
la acțiunea de depistare 

’ a terenurilor, chiar și 
dintre blocuri, terenuri 
care se pot transforma în 
grădini. Au fost prezenți 
în mijlocul cetățenilor și 
deputății. Nicolae Bîldea, 
Măria Mihuț, Cornel Ru- 
su și alții. Organizațiile 
de partid din cartiere au 
atras la această acțiuni* 
importantă comisiile de 
femeia ..dpțnițetele de ce
tățeni ®n- circumscripții, 
precum și .așociațiile de 
locatari. Astfel, în primă-

vara acestui an grădinile 
s-au extins în mod subs
tanțial. De exemplu, în 
zona dintre blocurile D5'

Co 
roești porțiunea săpată 
cu scopul de a se cultiva 
cu legume și zarzavaturi 
s-a extins la mai bine de 
1000 mp. Exemple pot fi 
date și din celelalte car
tiere ale localității, 
țiul nu ne permite să-i 
evidențiem pe toți cei ce 
cultivă cu le
gume și zar
zavaturi o mi
că parcelă 
de teren. Dar 
ținem "Să--.' 
enumerăm dintre aceștia 
pe Berta Costache, Elena 
Stoescu, Felician 
Gheorghe Popa, 
dru Crețu, Aurel 
iu, Maria Calotă, 
Urzică, Puiu

Spa-

Const iențică sânt cam 
rămași în urmă cil înfru
musețarea, cetățenii de 
pe strada Aviatorilor din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani au ieșit, duminica 
trecută la lucru și prin- 
tr-o acțiune susținută au 
reușit, să schimbe aspec
tul zonelor din jurul blo
curilor în care locuiesc, 
dîndu-le o înfățișare plă
cută.

La blocul 16,. un mare 
număr de elevi din cla-

nică,- cinci ronduri mari 
. pentru flori, au' asigurat 
împrejmuirea lor cu găr
duleț.

Din blocul nr. 10, prin
tre cei care au luat parte 
la pregătire» rondurilor 
pentru flori s-au numărat 
Ioan Ionete și 
Elisabeta, elevă 
generală nr. 6, 
ta, Clementina

12, pe o lungime de 
metri în 
era gata 
protecție, 
blocului, 
numărau 
cărelu, - „
Tinel Burlibașa, 
Suciu, Gheorghe 
și alții începuseră săpa
rea și amenajarea rondu
rilor pentru flori.

O activă participare la 
a țiunea de gospodărie și 
înfrumusețare desfășura
tă duminica trecută a 

fost și la blo
cul nr. 12. 
l-am notat de 
aici pe lo
catarii Vasi- 
le Burlacu, 

Ioana Cîlțea, Cornelia Di- 
nescu, Petru Viezure, Ni
colae Băluțoiu, Lidla Coș- 
măgiu, Marin Adam, Ma
rin Ghizdăvescu, 1 ustin 
lancu. Din discuțiile a- 
vute, am înțeles că în ce
le trei scări ale blocului 
1,2 sînt mulțl locatari ca
re se pricep în ale gospo
dăriei și înfrumusețării și 
că sînt dornici să valori
fice ' experiența ce . o au 
în acest domeniu. Dintre 
ei, Victoria Ciuchianu, 
loan Militarii și fiica A- 
driâna, Constantin Uliu, 
Aurel Mdroșanu, Nicolae 

tru a se remarca.și în.ac- Munteanu, Nicolae 
tiunile de înfrumusețare bian, Teodora Albii.

zonelor verzi". La ora săpat si amenajat.

100 
jurul blocului, 
un gărduleț de 
iar locatarii 

printre care se 
Constantin Pur- 
Ioan Pocanschi.

Aurel 
Staicu

Secară,
Alexan- 
Chetro- 

Ioan 
Zaides, 

Gheorghe LupuȘor și Ni
colae Dan. Cu alt prilej 
vom scrie și despre «Iții 
care își petrec o parte 
din timpul liber lucrînd 
cu dragoste si pas'iune în 
grădina de legume și zar
zavaturi. Cu toții au cer-, 
titudinea că recolta va fi 
pe măsura strădaniei și 
priceperii eu care-și lu- , 
crează pămîntul. Cp le-am' 
putea lira. în afară de 
spor la muncă și recoltă 
cit mai ■ bogată ?!

Tudor MUCUȚA,
Vulcan

sele „mari" ale " șoolilvr 
generale 6 și 7, care lo
cuiesc in acest bloc, în 
frunte cu Mareei Qros, 
elev la liceul industrial, 
au săpat porțiunile bătă
torite de pe zonele verzi, 
în grupul de elevi se a- 
flau Adrian Vislă, Costel 
Diaconu, Dorina Rancea, 
Luminița Petcu, Elena 
Zamfirache și alții'.

^Meșteșugarii de la 
operativa „Unirea" 
troșani, care locuiesc
blocul nr. 18 —■ declara 
responsabilul blocului, 
Nicolae Negoțiu —, sînt 
deciși să facă totul pen-

co-
Pe

in

fiica lui, 
la Școala 
Elena Si- 

Alexan-
dru, Constantin Crăciun, 
Alexandru Istodor, Nico
lae Tudor, Tanța Voina, 
Nicolae Popescu,

Dacă pe strada Aviato
rilor acțiunile întreprin
se au avut drept scop în
frumusețarea spațiilor din 
jurul blocurilor, pe 
strada Viitorului, cetățe
nii din blocul 33 s-au
remarcat în pregătirea u- 
nei suprafețe de 113 mp 
pentru cultivare cu legu
me și zarzavaturi, teren 
situat în spatele blocului 
și repartizat anume pen
tru cultivare. Au fost pre
gătite opt straturi de 
4 x 3,5 m fiecare de că
tre Margareta Modoș și 

. elevii Edith și Eva Mo
doș, Valentin Humer, Ilie 
și Eciiterina ('roi t<>ru, 
Li viu Croitorp și Paul 
Frigea.

La încheierea ciclului 
de instruire 1980—1982, 
cadrele de comandă și 
militarii in termen ai 
companiei de pompieri 
din Petroșani au obținut
calificativul „foarte bine" 
la toate categoriile de 
pregătire. Este rezulta
tul eforturilor și al per
severenței depuse pentru 
îndeplinirea obiectivelor 
și sarcinilor care ne-au 
stat în față, pentru ins
truirea efectivului și o- 
crotirea obiectivelor e- 
conomico-sociale de peri
colul incendiilor. Numă
rul incendiilor a scăzut 
in acești ani cu 30 la 
sytăfață de anii 1978— 
1981, iar pagubele au fost 
minime. A crescut cu mult 
calitatea muncii. Pe lingă 
pregătirea militară, poli
tică și de specialitate, Os
tașii și cadrele companiei 
au adus o contribuție deo
sebită la buna gospodări
re a unității. In acest ci
clu a fost acoperit 
gospodăria anexă 
prie necesarul de 
în proporție de 80 la sută 
prin creșterea și îngrășa- 
rea a 50 de porci, a fost 
asigurat necesarul de 
c.artofi si alte rădăcinoase 
prin munca prestată în

dial 
pro- 

carne

Datorie

Constantin DANIL A, 
Petroșani

Îs ,

Bio:■ . ■■■■■ _ .

Jn toate localitățile 
Văii Jiului, continuă ac
țiunile gospodărești de 
înfrumusețare a orașe
lor. Ip imagine, munci
toare de la E.G.C.L. Pe-

* troșani, lucrează la rea- 
amenajarea unor ron
duri de flori in spațiul 
din fața Casei de cultu
ră.

Foto : Cristian ȘTEFAN

acord global la C.A.P. 
Pui. Au fost construite, 
în. incinta companiei, so
larii cu o suprafață de 
100. mp în care- ă-au .pre
gătit răsadurile necesare 
plantării în grădina pro
prie. Suprafața șolariilor 
va fi mărită cu circa 100 
mp. prin umplerea cu. pă- 
mînt vegetal a 'unui teren 
care nu a mai fost folo
sit.'Amintesc doar pe cui
va dintre cei-care au a- 
dus o contribuție merito
rie la aprecierile obținute 
de companie': MtfeeajNîș- 
tor, Petru Jitea, Petru 
Cibu, ■ Gheorghe Dogarii, 
Dumitru Ilelj, loan ( o, ci
tă, Ladislav Wagner, Fe
tru Tăbuci, Petru, Nătin- 
gă și alții, în timpul lor 
liber ei aii lucrat lajons- 
trUirgă/sol ariilor și înșă-
f hi n ț ari; LțjLț j'

Vorbind despre faptul 
iță formăției noastre / R 
s-a arendat pentru ,a I2-a 
oară consecutiv titlul, de 
„subunitate de frunte", 
trebuie să' amintim eă a- 
verfi contribuții și îp ca 
drul Festivalului național 
„Cin tarea României".
Compania' noastră a obți
nut mai multe *Joc.uri 
fruntașe pe județ și zonă, 
iar la pictură și grupul 
folk vom participa la fa
za pe țară. A 12-a diplo
mă obținută obligă la noi 
efprțuri în direcția înde
plinirii sarcinilor ■ care 
stau în fața colectivului 
privind pregătirea efec
tivelor in scopul interven
țiilor pentru ocrotirea 
bunurilor obștești și per
sonale, pentru apărarea

Realizarea dotațiilor edilitare din contribuțiile bănești ale piipulatiei
o

valoare de circa 300 000 lei, 
urmînd ca sumele ce se vor 
realiza în 1984 și 1985/pre
cum și diferențele neehel- 
tuițe din anul .1983 să fie, 
utilizate pentru realizarea 
obiectivului . „Acoperire 
ștrand Aeroport". De men
ționat că ambele lucrări 
nu sînt incluse în obiecti
vele de 'investiții ■ pentru 
a:est cincinal. In conformi
tate cu prevederile Legii 
20/1971, aceste lucrări., se 
vor supune spre aprobare 
adunărilor cetățenești ca
re se vor organiză pe car
tiere în perioada- lunilor 
mai . și iunie â.c., prilej eu 
care comitetul executiv al 
consiliului popular muni
cipal va raporta maselor 
de cetățeni modul cum au 
fost aplicate prevederile 
Legii nr. 20, în anii 1980— 
1981.

Cetățenii orașului nostru 
sînt chemați să participe 
la acest dialog în cadrul 
adunărilor cetățenești, așț- 
fel <;a ele să constituie Un

Exprimarea în adunările 
cetățenești. în preajma că
rora ne aflăm, a.; opțiunii 
pentru un obiectiv sau al
tul ce urmează să fie fi
nanțat din 
bănești ale 
constituie o 
a participării 
cetățen i la

contribuțiile 
locuitorilor, 
concretizare 

maselor de 
îmbogățirea 

zestrei edilitare a localită
ților noastre. Această acti
vitate este reglementată și 
se desfășoară în lumina 
prevederilor Legii 20/1971.

Făcînd o trecere în revis
tă a lucrărilor executate în 

xperioada 1978—1981 sînt
de reținut următoarele as
pecte : în această perioadă 
s-au realizat din contribu
țiile in bani ale populației 
reparații de străzi, alei 
pietonale noi, 
și dotări de terenuri 
.joacă pentru copii și 
lucrări in valoare

- 2 048 700 lei, iar pentru 
se preconizează 
rea altor lucrări, 
care se numără repararea 
canalizării . pluviale -de ' pe

amenajări
de 

alte
,de 

1982
executa- 

între

*

strada 6 August, curățirea 
unei porțiuni din șanțul 
de gardă din cartierul Ae
roport și alte , lucrări în 
valoare de 556 000 lei. .

din 
o- 

fost 
cir 

încîț 
cei 

mod. 
pen

După cum rezultă 
lista lucrărilor, toate 
biectivele realizate au 
amplasate în cadrul 
cumseripțiilor, așa 
contribuabilii au fost 
care au beneficiat în 
direct de ele. Numai 
tru amenajarea și dotarea 
terenurilor de joacă pentru 
copii, spre exemplu, au 
fost cheltuiți în perioada 
celor 4 ani peste 820 000 lei. 
Trebuie spus însă că aces
te dotații sînt deteriorate 
în scurt timp de către Unii 
cetățeni și copii, care uită 
că ele au fost realizate la 
propunerea lor, în cartie
rul unde locuiesc, pe chel
tuiala proprie și este im
perios necesar să fie păs
trate cu mai multă grijă, 
in primul rînd de asocia
țiile de locatari. .Consider 
util să precizez ca fondu
rile care se realizează din

contribuțiile bănești pot fi 
..utilizate numai pentru o a- 
numită categorie de lucrări 
edilitar-gospodărești și că 
denumirea, de ’„banl pentru 
înfrumusețare" exptimă 
realitatea numai raportat 
la îmbogățirea zestrei edi
litare, nu și la- executarea 
unor lucrări ca., . măturat 

..străzi, amenajări zone și 
spațh verzi, planțărU. de 
arbori și arbuști ornamen
tali etc.

în cadrul întrunirilor re
petate dintre organul local 
al puterii și administrației 
de stat cu cetățenii, dialog 
care s-a statornicit <?a o 
practică in stilul nostru de 
muncă, s-au înregistrat op
timii și propuneri pentru 
a se realiza din contribu
țiile bănești ale populației 
și obiective mai mari. Por
nind de la acestea, comite
tul executiv al Consiliului 
popular municipal a propus 
forului județean să aprobe 
ea. din . fondurile ce se vor 

’ încasa în 1983 să se execu-

te o casă mortuară cu prilej dej informare recipro
că, de.sugestii și propuneri, 
pentru ; imburmațirea ' ac
tivității'în acest domeniu: •

Doina POI’A,
set de oficiu la Consiliul 

popular municipal 
Petroșani

.vieților omenești în caz 
de incendii.

Plut. adj. loan J1TEA
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a partizanilor păciiPrezențe românești
* Vizita delegației C.C. al U.T.C., condusă de 

tovarășul Nicu Ceaușescu, în Japonia

LU/ME

TOKIO 29 (Agerpres). 
Delegația C.C. al U.T.C,, con
dusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al G.C. 
al U.T.C., care întreprin
de o vizită în Japonia, a 
fost primită de Zenko* Su
zuki, prim ministru, pre
ședintele Partidului Liberal 
Democrat.

Au'fost evocate cu acest 
prilej bunele relații exis
tente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Li
beral Democrat, precum Și 
între popoarele român' și 
japonez și a fost exprima
tă dorința ca ele să se dez
volte în continuare pe mul
tiple planuri.

Delegația a avut 
de asemenea, întîlniri cu 
Susumu Nikaldo, secretar 
general al Partidului Libe
ral Democrat, Mutsuki Ka
to, președintele Comitetu
lui Național de Organizare 
al Partidului Liberal De
mocrat.

în cadrul discuțiilor a 
fost realizată o informare 
cu privire la' .activitatea 
Partidului Liberal Demo
crat în diferite domenii de 
activitate șl s-a căzut de a- 
cord că există posibilități 
mari de. amplificare a re
lațiilor de colaborare între 
U.T.C. șl tineretul liberal 
democrat din Japonia. S-a 
dat o înaltă apreciere ini
țiativelor României privind 
tineretul, educarea acestuia 
în spiritul respectului reci
proc și participării sale tot 
mai active la realizarea i- 
dealurilor de pace, colabo
rare și progres social.

în aceiași zi dele
gația U.T.C. a vizitat 
studioul de radioteleviziu- 
ne NHK, unde s-a întîlnit 
cu Tomakazu Sakamoto, 
președintele studioului, pri
lej cu care au fost aborda
te căile de dezvoltare a re
lațiilor între organismele 
de radio și televiziune din 
cele două țări.

LISABONA 29 (Ager- 
pres). Din inițiativa Con
siliului păcii și colaborării dere și pace, 
al Portugaliei, la 5 iunie 
va avea loc la Lisabona, o 
întîlnire internațională a 
partizanilor păcii. La întîl
nire vor fi discutate

bleme actuale ale luptei 
pentru dezarmare, destin-

Pînă acum, 
mai multe zeci de organi
zații internaționale și na
ționale și-au anunțat parti
ciparea la întîlnire.

FILME

precară
a muncitorilor imigranți

WASHINGTON 29 (A- 
gerpres). Serviciul de imi
grație și naturalizare al 
Statelor Unite (INS) des
fășoară în prezent raiduri 
de arestări împotriva mun
citorilor imigranți într-o 
serie de regiuni aleS.UA., 
transmite agenția Associa
ted Press. INS face preci
zarea că „raidurile sînt 
menite să captureze străi
nii fără documente care au 
ocupat slujbe mai bdne de
cît muncile manuale neca
lificate și are ca scop să 
elibereze aceste slujbe pen
tru muncitorii americani". 
Se arată, de asemenea, că 
numărul străinilor imi-

granți arestați pînă la 27 
aprilie era de 2 000, iar 
conducerea INS speră ca în 
următoarele cîteva zile să 
aresteze pînă la 5000 de i- 
migranțl.

Ted Georgetti, director 
adjunct al Direcției de 
control a INS de la Chi
cago, a calificat raidurile 
drept „operațiuni de ruti
nă de control regional" a- 
vînd,ca scop să elibereze 
„un număr foarte impor
tant de locuri de 
pentru

muncă 
cetățenii S.UA... 

„Dacă aceasta are o moti
vație politică", a spus Geor
getti, „eu nu cred că moti
vația este greșită"..

Conflictul anglo-argentinian
a atins un punct critic

(A-WASHINGTON 29 
gerpres). Argentina se va 
abține de la orice acțiune 
susceptibilă să agraveze 
conflictul privind Insulele 
Malvine (Falkland) — a 
declarat ministrul de ex
terne argentinian, Nicanor 
Costa Mendez, Sntr-un dis
curs ținut la sesiunea spe
cială a Organizației State
lor Americane.

Cu ocazia suspendării 
pentru moment a 
lucrărilor reuniunii 
OSA, Costa Mendez a 
adăugat că Argentina „xft 
accepta orice invitație și va 
susține orice inițiativă", 
care ar putea conduce la o 
soluționare pașnică a crizei, 
precizînd că „speră că 
Marea Britanie va adopta 
aceeași conduită".

★
WASHINGTON 29 

gerpres). Statele Unite „ră- 
celor 

ta 
a-

Fischer. Guvernul ameri
can continuă să aștepte un 
„răspuns oficial" din par
tea Marii Britanii și a Ar
gentinei la „seria de propu
neri" prezentate celor două 
părți de către secretarul de 
stat Alexander Haig, a 
precizat purtătorul de cu
vînt.

(A-

mîn la dispoziția" 
două părți implicate 
criza Malvinelor „deși 
cum este evident că acest 
conflict a atins un punct 
critic" a declarat purtăto
rul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Dean

Duminică, 2 mai
8.30 Tinerețea șantiere

lor. Documentar.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
18,20 Itinerar elen. Repor

taj.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,25 Trăim a vîrstei noas

tre primăvară. Pro
gram dedicat Zilei 
tineretului.

20.30 Film artistic : Mijlo
caș la deschidere. 
Producție a-Casei de 
filme Unu. *

22,10 Telejurnal. v*
22.30 Scene și arii din ope

reta „Ana Lugojana" 
de Filaret-Barbu.-

Luni, 3 mai
15,00 Emisiune în limba 

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

mului.
20,00 Telejurnal. cY-v

Ciocniri violente în Cisiordania
TEL AVIV 29 (Ager

pres). Mai multe persoane 
au fost rănite joi de gloan
țele trase de soldați israe- 
lieni In localitatea Halhoul 
din Cisiordania, teritoriu 
ocupat de Israel — infor
mează agenția France 
Presse. Autoritățile au im
pus restricții de circulație 
în acest oraș, după cioc
nirile violente dintre ma- 
nifestanți și trupele israe- 
liene, în cursul cărora au 
fost folosite grenade cu

gaze lacrimogene, adaugă 
agenția Reuter.

La Nablus, potrivit sur
selor palestiniene, opt ti
neri au fost răniți de 
gloanțele soldaților israe- 
lieni în cursul unei mani
festații care a avut loe în 
centrul orașului.

Manifestații au mai fost 
semnalate joi în regiunea 
Djenine (Kabatieh, Ya- 
moun și Yaabed) ca și la 
universitatea' din Bethleem.

PETROȘANI — 7 No- 
iembrie: Liniștea din 
adîncuri ; Unirea : Ora 
fiicelor.

PETRILA : Doi fotba
liști în Siberia,

LQNEA i Polițist sau 
delincvent.

ANINOASA i Mondo 
Umano.

VULCAN — Luceafă
rul : întoarcerea la dra
gostea dlntîi.

LUPENI — Cultural: 
Toată lumea este a 
mea, I-II; Muncitoresc: 
Escadroniil husarilor, 
zburători, I-II.

. URICANI: 
meu e iubire,

siune pentru con
ducătorii auto.

15,35 Tragerea de amor
tizare ADAS.

15,45 Emisiune în limba 
germ ană. ■

17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea 

gramului.
20,00 Telejurnal, 

tîmpinarea
1 Mai,

in în- 
zilei de

.■A

TV

Numele 
I-II.

15,00 Tejex.
15,05 Secvențe 

Documentar.
15,20 La volan — emi

suedeze.

x . 20,25 1 Mai — sub sem
nul luptei pentru 
întărirea solidari
tății internaționa
le a celor ce mun
cesc, pentru pace, 
democrație și inde
pendență naționa- 

■' lă.
20.45 A patriei cinstire 

— emisiune de ver
suri.

20,55 Film artistic. La
birintul, Premieră 
TV.

22,30 Telejurnal.
22.45 Nocturnă TV

Y

Cooperativa „Unirea" 
Petroșani

încadrează de urgență

pentru secția Autoservice din Livezeni:
1 VOPSITOR
categoria 3—6

încadrările se fac conform Legii 12/1971 
și Legii 57/1974. Telefon 44351.

Mica publicitate

-d

SUB AUSPICIILE Uni
versității din Londra, în 
cadrul Institutului de stu
dii siavonice și est-europe- 
ne s-a desfășurat un co
locviu de istorie dedicat 
vieții și activității lui Ni- 
colae Titulescu.

„INTRINd în .viață, ele
vii niponi trebuie să ducă 
dincolo de zidurile ' școlii 
ideile luptei împotriva pe
ricolului nuclear" — aceas
ta este hotărîrea adoptată 
la conferința sindicatelor 
cadrelor didactice din pre
fectura Fukoshima.

MII DE ÎNVĂȚĂTORI 
belgieni din toate provin
ciile Valoniei au participat 
la Quievrai'n (provincia 
Hainautj la o demonstrație

împotriva reducerii . buge
tului pentru învățămîntul 
public. Demonstranții pur
tau pancarte cu inscripții 
care arătau că aceste redu
ceri bugetare le amenință

locurile de muncă și riscă 
să deterioreze serios cali
tatea învățămîntului.

COMUNICATUL Birou
lui de Statistică al R.P. 
Chineze cu privire la înde
plinirea planului economic 
național pe anul 1981, trans
mis de agenția China Nouă, 
relevă că, anul trecut, ve-

fost, po- 
prelimi- 

mai ma

nitul național a 
trivit estimărilor 
nare, eu 3 la sută 
re decît în 1980.

ACADEMIA Națională 
de Științe din S.UA., cea 
mai prestigioasă instituție 
științifică din această ța
ră, a adresat un apel gu
vernului american cerîn- 
du-i să întreprindă 
măsurile practice 
limitarea proliferării 
melor nucleare.'

LA 29 APRILIE, în
a 
artificial 
„Cosmos

toate 
pentru 

ar-

U- 
fostniunea Sovietică 

lansat satelitul 
al Pămîntului 
1355", anunță agenția TASS. 
Satelitul este echipat cu a- 
parate științifice destinate 
continuării explorării spa
țiului cosmic,

VÎND covor persan (im
port) 2/3, Tudor Vladimi- 
rescu 74/171, Lupeni. (628)

VÎND casă. Vulcan, 
strada Decebal 17. (557)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bălăci 
Dumitru, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (624)

PIERDUT certificat aju
tor minier pe numele 
Coandă Octavian, eliberat

de I.M. Dîlja. 11 declar nuL
(625) _

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Czako 
Iulius eliberat de A.U.T.b. 
Petroșani, O declar nulă,
(626)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Golban 
Mircea, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (627)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL de topografi de la I.M, Uricanl a- 
mintesc celor care l-au cunoscut că se împlineșy* ijin 
an de la dispariția fulgerătoare a celui care a fo£t un 
bun coleg

NAPAU ADRIAN
îi vom păstra o veșnică amintire. (559)

20.30 Cincinal ’81—’85.
20,55 Sub flamuri de par

tid. Cîntece pa
triotice și revoluțio
nare.

21.10 Cadran mondial. De
zarmare — dezvolta
re, un imperativ al 
zilelor noastre.

21.35 Roman foileton. La 
Barraca. Episodul 8.

22,20 Telejurnal.
22.30 Studioul muzical. -

. Marți, 4 mai
11,00 Telex.
11,05 Teleșcoală.
11,25 Roman .foileton. La 

Barraca, Episodul 8.
12.10 Cadran mondial.
12.35 Pentru curtea și gră- 

■dina dv.
12,45 Muzică . instrumenta-

20.30 Actualitatea 
mică.

20,45 Ancheta TV. Trenu- 
le, mașină mică.

21,05 Teatru TV : Minetti 
de Thomas Bern- 
hard.

22.30 Telejurnal.: /
22,40 Din albumul celor

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

- mică.
20,50 Dragoste supremă, 

România. Cîntece pa
triotice și revoluțio
nare.

21,00 Activitatea politico- 
. educativă.

- 21,25 Telecinemateca —

PROGRAMUL Țy

lă. ; ./
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.25 Muzică ușoară.
17.25 Reportaj de scriitor.

Permanențe hunecio-
rene.

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

mulul.
20,00 Telejurnal,

mai frumoase melo
dii populare.
Miercuri, 5 mai

16,00 Telex.
16,05 Tragerea pronoex- i

preș.
16,40 Telesport.
17,00 Șah.
17,15 Muzică ușoară.
17,35 Karl Marx — 164 de 

ani de la naștere., Do
cumentar.

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

mului.

E întotdeauna vreme 
Irumoasă. Producție 
a studiourilor ame
ricane.

22.45 Telejurnal;
Joi, 6 mai

11,00 Telex.
11,05 Drum de glorii. 9 

mai 1877 — 9 mai 
1945.

11,25 Desene animate.
11,50 Film serial. Lumini 

și umbre.
12.45 Ansamblul folcloric 

Doina Trotușului al

Combinatului petro
chimic din Borzești. 

16,00 Telex. ''
16,05 Seara televiziunii ce

hoslovace, ■ z
17,10 Viața culturală.
17,50 1001 de seri,.
18,00 închiderea progra

mului. ..
20,00 Telejurnal. ■ 1 .
20.30 Actualitatea econo- 

• 'taică.'
20.45 Studioul tineretului.
21.45 Memoria documen

telor. România În 
războiul antihitlerist,

22,15 Telejurnal,
22.30 Seara televiziunii ce

hoslovace.
Vineri, 7 mai

15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală.
15.30 La volan.
15.45 Emisiune în limba 

germană.
17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea econo

mică.

20,40 Film artistic : Labi
rintul.

22,15 Telejurnal.
28.35 Cîntecul și poezia 

care ne-au însoțit 
istoria. Partidul ini
milor noastre.
Simbătă, 8 mai

10,00 Din marea carte a 
patriei — 8 Măi 1921 
un moment al viito
rului.

10.30 Mgri ansambluri mun
citorești.

11,05 Teatru Ty. Mîndria
lui Ion de Mircea 
Enescu.

12.30 Centre muzicale ale 
țării — Craiova.

13,25 Telex.
13.30 Lă sfîrșit de săptă- 

mină.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Partid, stegar al 

biruinței. Documen- - 
tar. Spectacol literar- 
muzical-coregrafic.

20.50 Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul 
10.

21,45 Telejurnal. Sport.
22,00 Muzica e viața mea.
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