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CÎT MAI MULT CĂRBUNE I
E CERE

Calitatea muncii 
să-și spună cuvîntul!

La începutul acestui semestru, hotărîtor pentru realizarea planu
lui, invităm conducătorii întreprinderilor miniere - președinți ai 
c.o.m., directori sau ingineri șefi - să răspundă la întrebările redac
ției :

1) Cu ce rezultate veți înche- mai ales pentru depășirea pre
ia luna iulie, trimestrul III, și anul vederilor de plan pe etapele a- 
1982 ? mintite ?

2) Ce 
întreprins

masuri 
pentru

deosebite ați 3) Cum acționați pentru pre- 
realizarea și gâtirea producției anului 1983 ?

• Azi răspunde ing. Aurel Marhan, 
directorul minei Dîlja

„Începînd cu luna iulie ne vom 
realiza prevederile de -plan"

ex- 
do-
Fo- 
lu- 
Li-

1) în luna iulie ne vom 
realiza sarcinile de 
tracție. Problemele de 
tare tehnică nu avem, 
losim ca tehnologie de 
cru abatajele cameră, 
nie de front avem lă nive
lul realizării prevederilor 
de plan. Problemele cu 
care ne-am confruntat ,pî- 
nă acu® și cu care ne vom 
confrunta—continuare, 
dacă nu se rezolvă în 
timp util, sînt lipsa artifi
cierilor și a uneltelor pneu
matice — ciocane de aba
taj și mașini de perforat, 
în ceea ce privește artifi
cierii, în urma unor veri
ficări la 6 dintre ei li s-a 
luat dreptul de a pușca 
și deși a trecut destul de 
mult timp de atunci nu au 
mai fost reverificați de 
organele in drept. Noi am 
început școlarizarea alto
ra, dar aceasta durează,

O altă problemă pe care

I.M. Lu- 
o frumoa- 
în prunele 
iulie. In 

perioadă 
487

scurtă
ei au extras 
de cărbune peste 
de plan la zi, C’o- 
sectorului I se

Sector fruntaș
Minerii din cadrul sec

torului I de la 
peni au realizat 
să performanță 
7 zile din luna 
această 
de timp 
de tone 
sarcinile 
lectivul 
mindrește cu faptul că la 
sfîrșitul semestrului I a 
raportat depășirea planu
lui producției de cărbune 
cu 2680 tone. Este demn de 
reținut și faptul că din 
60 ml galerie de pregătiri 
realizată în ultimul timp, 
50 ml sînt susținuți cu ar
mături recuperate și recon
diționate cu ajutorul, unei 
prese instalate în subteran.

Cele mai însemnate de
pășiri ale preliminarului 
zilnic le-au obținut mine
rit din brigăzii e con d use 
de lean Divriceanu, Du
mitru I'ămîrș și Ioan Ben
ke (V.S.)

sîntem în curs de a o re
zolva este indisciplina. 
Deși numărul absențelor 
nemotivate l-am redus la 
jumătate, față de lunile 
precedente și nu mai cons
tituie o piedică în desfă
șurarea normală a proce
sului de producție, a în
ceput să crească numărul 
celor aflați în concediu 
medical. De asemenea, un 
mare număr din persona- Confinuar# tn pag a

Dacă ar fi. să credem 
ne spune maistrul 

Catilina,
ce
constructor Ilie 
atunci cînd e supărat că 
treburile nu merg tocmai 
cum ar dori, atunci ar 
trebui să-i dăm dreptate 
că „rezervoarele astea" 
i-au scos mulți din perii 
albi ce-i are la tîmplă. 
„Rezervoarele astea" sînt 
cele două rezervoare ce se 
construiesc pe traseul de a- 
limentare eu apă potabilă 
de la sursa Tata a Petro- 
șaniului. Intr-adevăr, 
xecuția tor durează 
mult timp, aproape 
ani, și multă vreme 
avansat aici în „ritm 
melc". Prinși de griji 
mari eu alte construcții 

e- 
de 

doi
s-a 
de 

mai

Iul muncitor al minei se 
află in această lună în se
siuni de examene.

în luna august ne vom 
realiza de asemenea sarci
nile de plan și vom intra 
în programul de recupera
re a restanțelor, astfel ca
Interviu consemnat de 

D. GHEȚA

CONSTRUCTORI IN
BĂTĂLIA CU TIMPUl

ÎNSEMNARE
social-edilitare, organiza
torii producției de la șan
tierul nr. 1 al grupului 
din Valea Jiului al T.C.H. 
au lăsat rezervoarele res
pective mereu 
plan. Luni in 
tatea de aici 
ral-o doar un 
de oameni, între 
loan Kumeninczi, 
Preduț, Pruncise Bajo și 
soții Vuculescu Oameni 
deosebiți intr-un fel, în 
bătălia cu timpul, ei au

pe ultimul 
șir act ivi- 
a desfășu- 
mic grup 

care 
Dinu

Se înălță noi construc
ții în orașul minerilor, 
Luperii.-

Foto : Șt. NEMECSEK

CON&REIUL
' I V”"

„O deosebită atenție se va acorda dezvoltării 
bazei energetice... Orientarea prevăzută în acest 
domeniu constă în creșterea mai accentuată a 
producției de cărbune și dezvoltarea amenajă
rilor hidroenergetice, economisirea rezervelor de 
hidrocarburi în vederea utilizării lor superioa
re în industrie, ca materie primă. în fața mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor din indus
tria extractivă și energetică, a geologilor stau 
în anii care vin sarcini de mare răspundere. 
Fără îndoială că și în viitor ei vor munci cu 
entuziasm și perseverență, aducînd o contribu
ție de seamă la realizarea marilor obiective ale 
planului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Rodnicia împlinirilor minerești 
izvorltd din înțeleptele orientări ale partidului

i „La începutul activității 
» sale, urâm tinerei exploa- 
l târî miniere Paroșeni mult 
i spor în muncă, succese cit 
) mai mari in împlinirea pla- 
ț nului de producție, sănăta- 
i te și fericire tuturor.
/ roc ban
1 Urarea secretarului
I neral al partidului, tovarășul 
l NICOLAE CEAUȘESCU, fă- 
j cută minerilor de la Paro- 
ț șeni, cu ocazia vizitei efec- 
4 luate aici, Ia un an de la 

remarcabilul Congres al 
» IX-lea. a devenit 
4 -

„No-

ge-

scrcina

Brigadiera] Gh. Nis
ter (in centrul imaginii) 
alături de doi oi 
de la I.M. Uricani.

i

dat tot ce au putut din 
energiile proprii, au mun
cit cu dăruire și pricepe
re. Dar fiigd așa de pu
țini, la o sarcină atît de 
mare...

Ultimele săpiămîni au 
adus revirimentul aștep
tat și la acest punct de 
lucru al șantierului. Am 
avut prilejul să asistăm 
la montajul elementelor 
prefabricate, al „doage
lor" pretensionate care 
compun perefii celor do- 

de onoare a fiecărui om 
al muncii de la tînăra în
treprindere. Dezvoltarea a- 
cestei întreprinderi miniere 
ilustrează dezvoltarea fără 
precedent a mineritului Văii 
Jiului, a industriei extrac
tive a' țării. Oameni har
nici și pricepuți, receptivi 
la comandamentele majore 
impuse de dezvoltarea in
dustriei noastre socialiste, 
minerii Paroșeniului și-au 
demonstrat puternicul lor a- 
tașament la întreaga poli
tică a partidului și statului

ECONOMUÎREA
<URÎA^ ENERGIEI

Pe agenda de lucru a asociației de locatari y

La nivelul cartierelor 
de locuit asociațiile de lo
catari au menirea de a 
aplica Decretul Consiliu
lui de Stat privind măsu
rile stabilite pentru o gos
podărire cît mai judicioa
să și reducerea consumu
rilor de energie electrică 
și energie termică.

uă rezervoare. Construc
torii veniți în ajutor, an
gajați în paralel , și la e- 
xecuția altor obiective 
din Petroșani, au ținut 
să încheie repede lucră
rile din această etapă 
decisivă pentru finaliza
rea rezervoarelor. Fie- 
rar-betonistul Mihai Asa- 
vei, împreună cu colegii 
de echipă Iosif Demișcă, 
Ștefan Tănasț Ion Ilaș- 
cu și Ilie Racne, dulghe
rii Ion lordache I și Ion 
Iordache II (coincidență, 
întîmplătoare, căci nu 
sînt nici măcar din ace
leași locuri de baștină),

\ T. CAMPIANU

fContinuart In pag. a 3-a} 

nostru, frecînd hotărîți la 
materializarea, la transpu
nerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al 
partidului, a indicațiilor și 
orientărilor date de secre
tarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, 
cu ocazia vizitelor de lucru 
efectuate în Valea Jiului.

Ce au însemnat pentru 
mina Paroșeni, pentru co-

G. DORIN

fCcntinuart ta MO ■ t-«)

vederea analizării 
posibilităților pe care le 
avem și pentru a stabili 
măsurile cele mai eficien- 
te de economisire a ener
giei electrice și termice. 
Comitetul asociației noastre 
de locatari a luat în discu
ție, în ședința sa clin 6 
iulie a.c„ această proble
mă deosebit de importan
tă. S-au făcut multe pro
puneri în unita cărora am 
stabilit cite va măsuri pe 
care le vom traduce în 
mod operativ . în viață. 
Pentru a se evita pierde-

Brutus BURA, 
administratorul Asociației 
de locatari nr. 1 Petroșani

(Gt-ntinuare în pag. a 3-a}

ln ziarul de azi :
• Dialog cetățenesc

I’ag. a 3-a)
• Programul de cir

culație a autobuzelor de 
transport în comun în 
Valea Jiului

(Pag, a 4-a)
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La I. M. Petrila

Exemplul tinerilor fruntași trebuie urmat
Recent,' la l.M. Petrila a 

avut loc plenara comitetu
lui H.T.C. din întreprinde
re. Unul dintre punctele 
înscrise pe ordinea de zi 
a plenarei a fost analiza 
stadiului de realizare a an
gajamentelor economice 

proprii ale organizațiilor 
U.T.C.

Principala modalitate de 
realizare a acestor econo
mii, se știe, este organiza
rea unor acțiuni de mun
că patriotică, care să cons
tituie un sprijin dat pro
cesului de producție, să 
ducă la recuperarea, re- 
cpndiționarea și refolosl- 
rea unor materiale și uti
laje. Demnă de relevat este 
susținuta; preocupare a bi
rourilor organizațiilor de 
tineret din. sectoarele pro
ductive nr. 1, 3 și 5, care, 
în frunte cu secretarii 
U.T.C. Constantin Fodor, 
Fetrieă Beidea și Emil Fie
rea au mobilizat uteciștii 
în desfășurarea unor ac
țiuni de aprovizionare cu 
materiale a locurilor de 
muncă și de descongestio
nare a galeriilor. Prin a- 
ceste acțiuni s-au recupe
rat un mare număr de’ ar
mături metalice și s-au 
colectat cantități însemnate 
de fier vechi. Materiali
zarea acestor acțiuni s-a 

Ne vom realiza 
prevederile de plan

Urmare din oao I

prevederile anuale de plan 
să fie realizate,

2) Printre măsurile mai 
importante luate și care 
se vor materializa, înce- 
pind din această lună,, a- 
mintesc în primul rînd re
deschiderea blocului din zo
na scoasă cu anfîn urmă din 
circuitul productiv datori
tă focurilor endogene. Mă
surile luate ne vor permi
te repunerea în funcțiune 
a încă două abataje, de a-
ceastă dată frontale. De fapt,. acestor condiții
odata cu redeschiderea 
integrală a acestei zone 
vom avea posibilitatea să 
trecem Ia exploatarea căr
bunelui prin abataje cu 
fronturi lungi. De aseme
nea ne-am orientat preo
cupările spre întărirea 
disciplinei în muncă. în 
această privință, sub di
recta îndrumare a organi
zațiilor de partid și cu 
sprijinul organizațiilor de 
sindicat și U.T.C., s-au ini
țiat o serie de acțiuni al 
căror rezultat s-a materia
lizat în reducerea absen

soldat cu realizarea în pro
porții de 45—50 la sută a 
angajamentelor economice 
anuale ale acestor organi
zații. Bine a acționat și bi
roul organizației de bază 
U.T.C. nr." 7, avînd ca se
cretar pe Cornel Preda. 
Tinerii acestei organizații 
au desfășurat ample ac
țiuni de întreținere a ben
zilor transportoare, de în-
WffMmimftmtfHmfrrttt»

Din activitatea 
organizațiilor U.T.C.

locuire și reparare a role
lor și ancorelor, contri
buind prin aceasta la- des
fășurarea în condiții op
time a procesului de eva
cuare a producției. In â- 
celași scop âu acționat și 
tinerii organizațiilor U.T.C. 
nr. 8/B și 8/C avîndu-i ca 
secretari pe Micaela Ma- 
rinciuc și Mihai Precupe- 
țu. Tinerii din organizați
ile respective au rămas, 
ori de cîte ori a fost nece
sar, peste programul nor
mal de lucru pentru a re
para și repune în stare de 
bună funcționare angre
naje, pompe, ventilatoare, 
întrerupătoare șl motoare 
electrice.

țelor nemotivate. Vom 
continua cu astfel de ac
țiuni educative pentru că 
măi sînt încă probleme în 
ceea ce privește folosirea 
timpului de lucru Prac
tic, noi alte probleme nu 
avem.

3) Avem asigurată linia 
de front și condițiile nece
sare îndeplinirii planului 
din prima parte a anului 
1983. în cele două trimes
tre care ie mai avem pînă 
la sfirșitul acestui an ne 
vom preocupa de crearea 

pentru în
tregul an 1983, pentru asi
gurarea liniei de front ac
tive pe care să o putem 
dirija în funcție de necesi
tățile planului. De fapt în 
1983, așa cum mai spu
neam, vom avea și abata
je frontale prin redeschi
derea blocului II, ceea ce 
va permite mecanizarea 
operațiunilor de tăiere. 
Condițiile geotectonîce din 
cîmpul nostru minier nu 
permit o introducere pe 
scară mai largă a meca
nizării complexe.

Așa cum s-a reliefat cu 
prilejul acelei analize , a 
activității tineretului, cu 
totul nejustificată este si
tuația organizațiilor U.T.C. 
nr. 2, ]], 12 și TESA. a- 
vînd ca secretari pe Du
mitru Pupăză, Adrian 
Strikberger, Constantin 
Geamănă și Eleonora Var
ga, care, deși au trecut 
șase luni de la începutul 
anului, nu au desfășurat 
nici o acțiune de muncă 
patrie ti că, nef r uctif icîn d
în nici un fel un șir de 
posibilități și mijloace de 
care au dispus.

Propunîndu-și să valo
rifice în întregime poten
țialul disponibil, să impul
sioneze munca in organi
zațiile restanțîere, pârtiei-' 
panții la plenară s-au an
gajat ca în cinstea Zilei 
minerului să mobilizeze 
pe toți uteciștii minei în 
desfășurarea acțiunilor de 
muncă patriotică, astfel 
incit să economisească 
pînă la acea dată încă 
80 000 lei; și tot pînă atunci 
planul economie propriu 
al organizației U.T.C. să 
fie realizat în proporție de 
cel puțin 80 la sută.

Ionel ZMAU, 
membru în biroul 

organizației U.T.C. nr. 4, 
Petrila

I ■ ZIUA BR1GADIE- 
' RULUI care a avut loc 
| la începutul acestei săp- 

tămîni la l.M, Lupani a
fost consacrată identifi
cării de noi resurse pen
tru creșterea produc
ției fizice și îmbunătăți
rea calității cărbunelui. 
Se vizează, prin astfel de 
acțiuni, înfăptuirea unui 
deziderat actual — toate

Constructori 
in bătălia 
cu timpul 

'Urmare din pag i

șoferul Ion Giambașu, 
macaragiii Nicolae și... Ni
colas Andromache (primul 
— fiul — în cel dinții an 
de „meserie", al doilea — 
total — de peste 20, toți 
încadrați la aceeași uni
tate de mecanizare, 
S.U.T. Livezcni), monto- 
rul Ion Antohie, ceilalți 
constructori și mecani
zatori, au depus susținu
te eforturi pentru a ter
mina lucrarea eît mai 
grabnic. Au reușii Să 
„ridice" astfel elemen
tele de pretensionare ale 
ambelor rezervoare in 
trei săpiămîni de muncă 
asiduă, reduetnd la ju- 
matate durata normată 
de lucru, „apropiind" ast
fel momentul dării in 
folqsmță^fl unui nou o- 
biectiv fsocial-gospodă- 
resc de care depinde bu
na aprovizionare cu apă 
a Pelroșaniului. ■ l

Vulcan •— Armonie 
arhitectonică.

Foto: Șt. NEMECSEK 

brigăzile cu planul reali
zat !

H O NOUA STAȚIE. 
La Livezcni,' lingă Fa
brica de produse lactate, 
a început amenajarea u- 
nei noi stații de autobuz. 
Pînă în prezent s-au be
tonat bordurile și s-a bă
tătorit cu compresorul 
suprafața noii stații care 
în curînd va ii asfaltată.

■ LA CEREREA mi
nerilor și preparatorilor, 
chioșcul alimentar din 
incinta l.M. Petrila și-a 
prelungit programul de

Rodnicia împlinirilor 
minerești

'Urmare din nap I

lectivul de oameni ai mun
cii de la această întreprin
dere cei 17 ani trecuți de 
la cel de-al IX-lea Congres?

Ilustrarea vie, elocventă 
a rodnicelor împliniri o dau 
faptele. In 1965 mina avea 
cîteva brigăzi de înaintări. 
Transportul subteran se fă
cea cu vagonete. In anul 
1966 este pus in funcțiune 
primul abataj frontal și se 
scot la lumina zilei primele 
12 000 tone de cărbune.

Un ăn mai tîrziu, in 1967, 
se introduce prima combină 
de abataj, care marchează 
începutul unei noi etape în 
dezvoltarea minei - MECA
NIZAREA. La numai 3 ani, 
in 1970, colectivul minei 
devine un veritabil pionier 
al mecanizării complexe 
în Valea Jiului. Se introdu
ce primul complex și se 
obțin primele succese de 
răsunet în creșterea pro
ductivității muncii, care a- 
veou să constituie îndem
nul spre generalizarea me
canizării moderne a mi
neritului Văii Jiului. Pro
ductivitatea realizată ; 20
de tone pe post Mecani
zării abatajelor i-au urmat 
sau s-au realizat în paralel, 
mecanizarea lucrărilor de 
la deschideri și pregătiri, 
modernizarea transportu
lui. Au fost introduse și fo
losite eficient mașini de 
încărcat moderne cu bascu
lare laterală, cărucioare de 
perforat cu unul și două 
brațe, combine de înainta
re în steril și cărbune. 
Transportul discontinuu, cu 
vagonete, devenise ana
cronic și a fost înlocuit cu 
transportoriie cu covor de 
cauciuc. Astfel, la numai 
cîțivo ani, mina” Pa roșe ni a 
devenit cea moi modernă 
ți mai mecanizată mină

servire. In prezent, chioș
cul este deschis nu nu
mai dimineața, ci și du- 
pă-amiaza pentru cei din 
schimbul II. (V. Beldie)

■ LICEUL ECONO
MIC și de drept admi
nistrativ va avea un nou 
sediu. Acesta se constru
iește pe platoul din fața 
spitalului municipal. Din 
păcate, ritmul de lucru 
de pînă acum nu ne ofe
ră garanția că în toamnă, 
așa cum se prevede în 
grafic, localul va fi pre
dat la recepție. 

din Valea Jiului. Minerii, 
oamenii care pînă nu de
mult foloseau tîrnăcopul și j 
lopota, oamenii pentru care 
înainte singura „mecaniza
re" era pichamerul și ma
șina de perforat, au ajuns j 
adevărați mineri-teh- 
nicieni, capabili, așa cum 
le-o cerea secretarul gene
ral al partidului, nu numai 
să exploateze eficient ma« 
șinile și utilajele din dota
re, dar să și le întrețină 
corespunzător, să le repa
re, chiar pe loc atunci cind 
este nevoie. Au apărut me
serii noi, la care nici nu 
visau cu 17 ani în urmă : 
miner mecanizator. com- 
bainler smr-hlt

Astăzi, pionierii mecani
zării, după numai 12 ani de 
la introducerea primului 
complex mecanizat, se pot 
numi adevărați veterani, 
prin experiența ciștigată, 
smulg pămîntului mii de 
tone de cărbune dătător 
de forță și lumină. La mina 
Paroșeni se folosește deja 
televiziunea cu circuit în
chis pentru supravegherea 
și urmărirea procesului de 
producție.

îp numai 17 ani o între
prindere, un colectiv a 
trăit prefaceri de generații. 
De la vagonetul împins cu 
mina pe galerii, la televi
ziunea cu circuit închis. Au 
trecut 17 ani de împliniri 
și dezvoltare fără prece
dent, 17 ani în care parti
dul, conducătorul revolu
ționar, încercat și înțelept 
al clasei noastre muncitoa
re, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i-au dat 
omului dreptul să se afirme 
plftnar prin munca sa libe- 
ră,' descătușată" ’de' nevoi 
și greutăți, i-au dăruit o- 
mu'ui bunăstare și fericire.

H ÎN ACTUALITATE 
pe frumoasele văi din îm
prejurimile localităților 
municipiului Petroșani 
se află recoltarea fructe
lor de pădure și ^. plan
telor medicinale. jp^Buh 
prilej pentru elevii care 
se află în vacanță să 
realizeze două lucruri u- 
tile : excursii reconfor
tante și contribuții la re
coltarea bogățiilor pădu
rii în beneficiul indus
triei alimentare și far
maceutice.

Rubrică realizată de
V. STRAUȚ
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Duminică, II iulie
8,00 Teleșcoală.
8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
16.55 Din țările socialiste. 

Imagini din R. P. 
Mongolă.

17,15 Teatru în serial : 
Mușatinii. Episodul
2 — Topirea zăpe
zilor.

18,10 Călătorii spre vi
itor. Emisiune-con- 
curs pentru pio
nieri. Participă re
prezentativele jude
țelor Alba și Cluj.

19,00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin țara 

mea, Tîrgoviștca de
loc sentimentală.

19.55 Cîntarea României. 
De pe marea scenă 
a țării pe micul . e- 
cra’n. Festivalul bri
găzilor artistice (I).

20,35 Film artistic. O cursă 
dificilă. Producție a 
studiourilor ameri
cane.

2x,J0 telejurnal,
• Snort. .

22,30 Studioul muzicii u- 
șoare. ,

Luni, 12 iulie
15,00 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra- 1 

mul ui
20,00 Telejurnal.
20,25 Deschizător de dru

muri noi. România 
— industrie și civili
zație.

2.0,45 Pe agenda invăță- 
mîntului — concursu
rile de admitere.

20.50 Teatru în serial t 
Jocul ielelor de Că
rnii Petrescu. Ulti
ma .parte,

21,45 Cadran mondial.
22,05 Din albumul celor 

mai frumoase melo
dii populare.

22.20 Telejurnal.
Marți, 13 iulie

11,00 Telex.
11,05 Teatru in serial 

Jocul ielelor. Ultima 
parte.

12,00 Cîntece și jocuri.
12.20 România — industrie 

și civilizație,
12,40 Matineu de vacanță. 

Desene animate.

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.30 Clubul tineretului.
17.30 Civica.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

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

mică.

PROGRAMUL fV

20,25 Actualitatea econo-20,40 Deschizător ele dru
muri noi.

21;00 Teatru TV. Banchiza. 
Premieră pe țară. A- 
daptare TV după 
piesa „Ulei“ de Eu
gene O’Neill.

21.50 Poartă-ți, Mureș, a- 
pele. Doine, cîntece 
și dansuri din jude
țul Hunedoara.

22,05 Telejurnal.
22,15 Anotimpul soarelui. 

Muzică ușoară.
Miercuri, 14 iulie

16,00 Telex.
16,05 Stadion. Emisiune 

de actualitate spor
tivă.

16,55 Tragerea pronoex- 
pres.

17,05 Mesageri ai eîntecu- 
lui.

17,30 Deschizător de dru
muri noi.

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

mului.
20,00 Telejurnal.

mică.
20,40 Teleeinemateea. , Ci

clul . Mari actori.
Fanfan la Tulipe.
Producție a studiou
rilor franceze.

22,20 Telejurnal.
Joi, 15 iulie

11,00 Telex.
11,05 Film serial. O ches

tiune de onoare. Epi
sodul 1.

11,55 Pași de viață lungă.
12,25 Matineu de vacanță.

Desene animate.
16,00 Telex.

16,05 Școala contempora
nă.

16,20 Revista Cântării
■ României.

17,00 Studioul tineretului. 
Deschizător de dru
muri noi.

18,00 închiderea progra
mului. 1 .

20,00'Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică.
20,35 Floarea din grădină, 

Emisiune-concurs pen
tru tineri interpreți 
de muzică populară.

21.30 La frontierele cu
noașterii. Serial ști
ințific.

21.50 Telejurnal.
22,00 Meridianele cînteeu- 

lui.
Vineri, 16 iulie

15,00 Telex. • .
15,05 Invitație de vacanță ’
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.
20,25 Actualitatea econo

mică.
20,40 Deschizător de dru

muri hol.

21,00 Film artistic. Legen
da lumii. Premieră
pe țară. Producție
a studiourilor cine
matografice brazilie
ne.

22.20 Telejurnal ,
Sinibătă, 17 iulie j

11,00 Telex.
11,05 Film artistic. Le

genda lumii.
12,25 Deschizător de dru

muri noi.
12,45 Centre muzicale ale 

țării — Sibiu.
13.30 La sfîrșît. de săptă- 

tnînă,
18.10 Reportaj pe glob. 

'Panoramic irakian.
18,35 Săptămîha politică.
18,50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.

9 Sport.
19.30 Teleenciclopedia.
20.10 Ritmuri tinerești.
20.30 Film serial. O ches

tiune de onoare. Ul
timul episod.

21.20 Întîlnirea de simbă- 
tă seara (I). Specta
col de varietăți u- 
moristice, muzicale, 
coregrafice.

22,15 Telejurnal.
22.30 întîlnirea de sîmbă-

tă seara (II). Â



I,A ANINOASA
Perioada ele timp favo

rabil pentru lucrările de 
construcții exterioare tre
buie folosită eficient și- 
pentru întreținerea locuin
țelor. Ce preocupări sînt, 
cum se aeționaeză în. a- 

- cest domeniu în orașul 
Petrila ? Ne-a furnizat 
relatări în acest sens mais
trul Iacob Chioreanu, șe
ful secției din localitate a 
E.G.C.L. Petroșani.

— Consiliul popular ju
dețean, prin E.G.C.L. Pe
troșani, a alocat în acest 
an pentru lucrările ce a- 
sigură funcționalitatea op
timă a fondului de lo
cuințe al orașului Petrila, 
reparațiile necesare la cen-

. tratele termice și la ascen
soare, o sumă de peste 
5,5 ifităfoane- teii Această 
suma este afectată pentru 
reparațiile capitale — 
1386 000 lei, și reparațiile 
curente — 4150 000 lei.

— La cîte imobile efec
tuați reparații capitale și 
care este stadiul acestor 
lucrări ?
— Efectuăm , asemenea 

reparații la 5 imobile, 4 
blocuri cu un total de 160 
de apartamente și la casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei. Brigăzile de mese-

• riași conduse de Franclsc 
Vodila și Iosif Karacsonl 
realizează lucrările de zi
dărie, iar cele conduse de 
Petre Gheorghe, Miron 
Vasiu și Todor Ivan, par- 
ehetările, Înlocuirile de so
be și instalații sanitare. 
Oft privește stadiul lucră
rilor, la blocurile nr. 1 și 
nr. 3 din cartierul 7 No
iembrie sînt terminate 
parchetările, iar la sobe••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••

și instalațiile sanitare 
lucrează în prezent. în 
continuare se vor executa 
tencuielile exterioare, spo- 
ielile, reparațiile de la a- 
coperișuri și• coșurile de 
fum,. La blocurile nr.
și 321 de pe strada Repu
blicii se lucrează la înlo
cuirile de parchet și - la 
tencuielile exterioare. în 
cursul acestei luni 
realiza și reparațiile capi-

315

în
vom

Numai suma destinată re- i ' "
parațiilor curente la imo- mal. Nu avem 
bile este de 2 300 000 lei. 
Pentru reparațiile nece
sare la centralele termice, 
care sînt într-un stadiu 
avansat, au fost prevăzuți 
850 000 lei. în limitele a- 
cestei sume, se vor înlocui 
peste 600 ml coloane la 
centralele termice nr. 3, 
4 și 5, a fost sporită cu 4 
cazane capacitatea centră-

Ample lucrări 
pentru întreținerea 

fondului locativ
talc de la casa pionierilor.

—■ Ce obiective aveți 
in atenție, în domeniul 
reparațiilor curente?
— Din cele peste 

4 000 000 lei cît este totalul 
fondurilor de care dispu
nem, se vor efectua, în pri
mul rînd, diferite repara
ții la un număr de 176 
imobile — blocuri și . case 
mici. Vor fi recondiționate 
numeroase terase 
fuge și acoperișuri 
glă, se vor înlocui 
ne de aprovizionare 
genț termic și de evacua
re a apei reziduale, jghea
buri si burlane, se vor e- 
xecuta. tencuieli, spoieli și 
vopsitorii exterioare, in
clusiv reparații la coșurile 
de fum, precum și pardo
seli de beton și parchet.

hidro- 
de ți- 
coloa- 
cu a-

lei nr. 4, înlocuite ele
mentele degradate de la 
un mare număr de cazane 
existente. Toate aceste re
parații, ca șî cele de la 
partea de construcții, pe 
care le vom realiza in con
tinuare, vor asigura func
ționarea normală a cen
tralelor termice, aprovi
zionarea cu apă caldă șl 
căldură a. apartamentelor 
beneficiare în conformita
te cu prevederile recentu
lui Decret al Consiliului 
de Stat.

— Nu ați spus 
despre felul cum 
gură funcționarea 
censoarelor.
— Toate cele 12

soare din Petrila sînt bine 
întreținute de către echi
pa condusă de Mihai Neu-

nimic 
se asi- 

as-

ascen-

hofl și funcționează
.. --1 reclamați! 

locatarii s-au obișnuit si 
le folosească în mod co
rect, fapt care, coroborat 
cu buna întreținere, a con
dus la reducerea defectă
rilor. Totuși, pentru repa
rațiile necesare la ascen
soare, s-au prevăzut 
260 000 lei, în care ne vom 
încadra. Capitole distincte 
ale- reparațiilor curente 
sînt și combaterea feno
menului de condens, igie
nizările de subsoluri, în
locuirile de coloane din 
plastic cu coloane din fon
tă din unele subsoluri. O 
asemenea lucrare se va e- 
fectua la blocul nr. 33 din 
cartierul 8 Martie.

— Locatarii sînt, desi
gur, interesați să afle 
dacă s-a ținut cont de 
solicitările lor privind 
îndeosebi reparațiile de 
la terase, dar și alte re
parații. Ce ne puteți spu
ne în acest sens ?
— Avem în atenție, în

deosebi, cartierul 8 Martie. 
Aici se vor reface izolați
ile hidrofuge la blocurile 
nr. 25. 26, 27. 33. 52, 11, 24, 
13 si altele, în total la 16 
imobile, din care 
programate pentru 
rații în urma sesizărilor 
locatarilor. Ample repa
rații curente se vpr reali
za, de asemenea, la lo
cuințele de pe străzile Șoi
milor (pe terminate), Fr. 
Engeis, 23 August, 1 Mai, 
la blocul 23 din strada Al. 
Sahia și altele.
. Discuție consemnată 

Toma ȚÂȚARCA

unele
repa-

de

Răspândi»» 
cititorilor
• AUREL EILIP, 

peni: Discutarea cazului 
dumneavoastră cu gospo
darii minei Lupeni a evi
dențiat că ați refuzat mai 
multe locuințe din cele 
Care ș;au repartizat. în 
sfîrși/q la cîteva zile după 
sosirea'-ĂrRsorii la noi, vi 
s-a repartizat, din nou un 
apartament. Sperăm că 6În- 
teți mulțumit.
• MELANIA MUNTEA- 

NU, Petroșani : Covoare
le de flori plantate cu 
multă migală în fața com
plexului comercial Hermes 
din orașul nostru dau ' o 
notă plăcută străzii noas
tre principale. Ideea de a 
scrie cu flori și denumirea 
urbei noastre e bună. Prin
tr-o ploaie torențială na
tura a „șters11 însă ultime
le două litere din numele 
localității, dar în locul lor 
au fost plantate altele, așa 
că cele sesizate în scrisoa- 
!■« s-au rezolvat. Ca elevă 
la Liceul industrial din 
Petroșani' și în calitate de 
corespondentă a ziai-ului 
nostru, am dori să ne mai 
scrieți 
re își 
VUTcl 
școală, 
că

Dotări edilitare și 
amenajări gospodărești 

propuse de cetățeni,
realizate cu contrHi»Ha for

comerciale nr. 36, ali
nierea și vopsirea gardu
rilor, amenajarea unei 
stații de aubuz (lucrare 
aflată acum în plină ac
țiune), la Școala genera
lă din Iscroni. De remar
cat este faptul că toate 
acestea sînt propuse și

Buna gospodărire a lo
calității și înfrumuseța
rea ei constituie un as
pect important din acti
vitatea consiliului popu
lar din Aninoasa, locui
torii manifestînd inte-

> res și receptivitate
de inițiativele din acest
domeniu; In ultima pe- realizate printr-o largă 
rioadă.tot mai mulți ce- contribuție cetățenească, 
tățeni, mobilizați de de- la acțiunile de 
putați, au -desfășurat rod
nice acțiuni de muncă 
patriotică despre al că
ror obiectiv ne vorbea 
tovarășa Valentina Cer
chez, primarul comunei.

— în discuțiile cu
populația comunei, . în eu consecvență la -aceste 
timpul adunărilor cetă- acțiuni sînt Mihai Tecșa, 
țenești sau la sesiunile Maxim lll.șca și Mihai 
consiliului popular revi- Tina, cetățeni care nu 
ne de fiecare dată pro- numai că formulează 

. blema bunei gospodăriri propuneri sau sesizează 
a localității. Și, de fie- aspecte . perfectibile din 
care dată, deputății ana- viața localității, ci tree 
lizează împreună eu ce
tățenii cele mai, adecva-

> te căi și. mijloace practi
ce pentru a contribui în 
mod eficient la crearea 
unui aspect plăcut în 
viața comunei. Printre 
cele mai recente reali
zări se numără lucrările 
de zugrăvire a unității

ș

față

muncă 
este 

tutu-
patriotică în care 
sintetizată dorința 
ror de a perfecționa con
dițiile de viață ale tutu
ror celor ce muncesc și 
trăiesc în Aninoasa.

Printre cei ce participă

cu operativitate la înfăp
tuirea lor, constituind Un 
colectiv care este consul
tat permanent de depu- 
tați tn vederea creării în 
Aninoasa a unei opinii 
generale pentru buna în- 
întreținere a realizărilor 
gospodărești existente.

5 

j

din blocurile
’Urmare din pag. 1/

sau
co-

Pe

despre modul în ca- 
petrec vacanța de 
colegii de clasă și 
ce acțiuni de mun- 

patriotică, c ul t u r a 1 - e -
duzative șl sportive sînt 
organizate in această pe
rioadă sau dacă pleegți 
în taberele organizate, 
pentru voi, la munte 
La mare. Așteptăm noi 
respondents.

© FLORIDA LEBA,
troșani : Intervențiile noas
tre privind rezolvarea pro
blemei dv. au fost infruc- 
toase. Actele din care să 
rezulte activitatea în mun
că desfășurată de dv. 
I.L.L.V.J. au se află 
la C.M.V.J. Petroșani

la 
nici 

Și 
nici la I.G.C.L. din locali
tate. Reveniți la redacție 
pentru a. încerca împreună 
să găsim noi surse de un
de am putea obține ce vă 
interesează.

I 
II

Imagine de Ia noua fabrică din JLivezeni, unul dintre sectoarele de acti
vitate ale colectivului întreprinderii de morărit și panificație, care produce, 
în fiecare zi, pentru populația Văii Jiului 28 tone de pîine.

Foto : Șt. NEMECSEK

. ăldurii am preconizat 
montăm la ușile de la 

au- 
în 
la 

București .pentru a face 
comanda. S-a procurat, de 
asemenea, o parte din sti
cla necesară înlocuirii gea
murilor sparte de la ușile 
de la.intrare și geamurile 
de pe 
te. Se 
nea 
pararea ușilor și ferestre
lor. Vom interveni totoda
tă, pentru verificarea și re
pararea din timp a calori
ferelor de la fiecare' bloc 
în parte, iar în vederea e- 
liminării consumului inu
til de energie electrică 
preconizam să montăm în
trerupătoare de curent la 
flecare seară. E pagubă ca

intr.ire închizătoare 
tomate. Am și delegat 
acest scop o persoană

fiecare scară în par- 
vor lua de aseme- 

măsuri pentru re-

din cauza lipsei unor în
trerupătoare să ardă becu
rile toată ziua. Ne-am 
propus de altfel sa trecem , 
pe la toți locatarii pentru 
a le da îndrumări să-și 
repare din timp ușile și 
ferestrele, să folosească 
în mod rațional energia e- 
leetrică.

Al.est-ea sînt doar cîteva 
din măsurile ce le-am 
preconizat pentru a con
tribui și noi l-a traducerea 
în viața a măsurilor de 
gospodărire judicioasă și 
reducere a consumurilor 
de energie electrică și ter
mică, de combustibili sta- . 
bilite prin Decretul Con
siliului de Stat și, bineîn
țeles, căutările noastre nu 
se vor opri .aici. Vom face 
totul ce depinde de noi, 
de locatari pentru integra
rea fermă în noile regle
mentări,
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(Pe zi ce trece, cantita
tea și varietatea produse-

Ilor de .sezon din unitățile 
de desfacere a legumelor

I și fructelor sînt tot mai
• mari. Prin unitățile de
• desfacere ale C.P.V.l.L.F. 
» Petroșani sînt puse Ia dis- 
j poziția oamenilor muncii 
’ din Valea Jiului însemnate 
ț cantități de varză, roșii, 
j cartofi noi, castraveți și 

alte produse specifice a-- 
cestui anotimp. Date fiind 
solicitările tot mai mari 
ale produselor de sezon și

ope- 
‘bor,

Oi'- 
phiă

te puncte aglomerate din 
• Valea Jiului.

Privind comerțul stradal 
eu legume-fructe, impre
sionează plăcut mai 
unitatea nr. 38 din
trila (responsabil Constan
tin Brujan). Deși în ziua 
de 22 iunie gestionarul e- 
ra plecat după marfă la 
Popești-Leordeni, lingă

ales 
Pe-

rilor cumpărătorilor, aVînd 
marfă frumoasă și într-o 
gamă bogată de sortimen
te, adică exact cum s<- 
găsea și în unitate. Ceawă 
verde,. roșii, castraveți, 
varză, guiicare, cartofi noi, 
fasole verde, piersici sînt 
doar r iu.va . din produse
le oferite cumpărătorii m 
„Locuiesc în acest cartier

țarc în aer liber. Cu re
gularitate se vînd pro
duse și în fața unității de 

'tegume-fructe din cartierul 
7 Noiembrie, tot din Pe
trila.

Comerțul stradal de le
gume șl fructe din Valea 
Jiului i ste însă departe de 
a satisface pe deplin ce
rințele consumatorilor.

pentru servirea mai 
rativă a cumpărate 
C.P.V.1.LF. Petroșani 
ganizează de acum și 
toamna tîrziu desfacerea 
acestor produse în 
lele aglomerate din loca
litățile Văii Jiului. 
Cioare încărcate eu 
câslraveți, ceapă 
varză și alte produse se 
pot vedea în apropierea 
Oficiului de poștă și tele
comunicații din Petroșani, 
în Piața Victoriei, cartie
rul Aeroport din locali
tate, pe strada principală

I din orașul Vulcan, cartie- 
I rul Biaia Lupeni și în al-

I
I
f
»

I
I
I

pene-

Comerțul stradal cu legume-fructe 
în pas cu cernțeie autuaprov«ztGnârii

București, activitatea de
servire a oamenilor mun
cii se desfășoară impeea 
bil Potrivit programului, 
în fiecare joi, unitatea res- 

cartie
rul 8 Martie, cel mai ma
re cartier din Petrila, este 
deschisă între orele 7,30— 
12 și 16—19,30. Intr-adevăr, 
după ora 12 nu s-a mai 
servit in unitate,. dar la 
căruciorul amplasat în i- 
mediata ap, piere, vinză- 
toarea Aurica Damian 
răspundea prompt solicițâ-

Căru- 
roșii, 

verde, pectivă, situată in

și pot 
jiuastră 
este 
zionatft. 
programul aici la 
el
cu 
de 
de 
ne-., informat tovarășa A- 
na Zamfir.
nr. 6 din 
săbii Stan 
zentarea și 
furilor se 
vara pînă

ca

se desfășoară 
excepția unei 
oră afectată 
masă al

unitatea, 
ne-.t filete

.. aprovi- 
pr ivește 
cărucior 
nonstop, 
jumătăți 
timpului 

vmzătoarei“,

La unitatea 
Lonea (respon- 
Ovedenie) pre- 
vînzarea măr- 
fac de primă- 

toamna într-un

Cărucioarele de 
ambulanții a 
respective sînt 
pe la vedere.

Cu privire 
ce se vor lua 
servirea cu legume fructe 
în locurile aglomerate să 
vină cu adevărat în în- 
tîmpinarea cumpărătorilor, 
am cerut cîteva relații de 
la tovarășul Aurel Amza, 
contabil șef al C.P.V.I.L.F. 
Petroșani. „Intr-adevăr, co
merțul stradal cu legume-

desfacere 
produselor 
cam scum-

la măsurile 
pentru ca

fructe s-a desfășurat des
tul de anevoie și incons
tant. Dar cantitatea și di
versitatea produselor de 
sezon 
la. dispoziția 
muncii din 
vor crește cu fiecare 
în mod substanțial, 
mai în perioada 1—1 
vom pune în vînzare 
tone cartofi. 60 fon,a 
de eîmp, 50 tone 
20 tone castraveți 
cîmp.. 20 tone ceapă, 
tone fasole verde și 
produse. S-a făcut 
„plan de bătaie" și în 
ce privește comerțul stra
dal. In piețe și alte punc
te intens frecventate vor 
funcționa, am dori cu ca
racter permanent, 18 punc
te de desfacere a legume
lor și fructelor. Aceasta pen
tru a nu ne trezi în neplă
cuta situație de a avea în 
unele locuri cîteva punc
te de desfacere, iar în 
altele nici unul. Deci, a- 
provizionarea populației 
Văii Jiului; cu legume și 
fructe, servirea cumpără
torilor vor fi mereu în 
ascensiune.

D. CRIȘAN

care le vom pune 
oamenilor

Valea Jiului 
zi 

Nu- 
iu’iie 

75 
roșii 

varză, 
de 
10 

3'1 tC 
un 

coca
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Sesiunea specială a Adunării GeneraleSesiunea specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmăriia OM consacrată dezarmării

FILME

UNITE 8
Ager-

NAȚIUNILE 
Trimisul 
preș, Neagu Udroiu, trans
mite : Ziua de vineri re
prezintă ultima filă din 
calendarul inițial stabilit 
pentru a doua sesiune spe
cială a Adunării Generale 
O.N.U. consacrată dezar
mării. Din păcate, efortu
rile susținute depuse de 
majoritatea delegațiilor in 
ultimele zile nu au reușit 
să depășească impasul, 
principalelor documente a- 
flate în pregătire Progra
mul global de dezarmare 
și evaluarea aplicării pre
vederilor primei sesiuni 
speciale consacrate dezar
mării — prezentîndu-se as
tăzi într-o formă departe 
de a putea fi considerată

așa- 
con- 
unei 

fie

definitivă. Ce se încearcă 
acum, în cadrul 
numitului „grup de 
tact", este găsirea 
formule prin care să
consemnate și prezentate 
elementele definitorii ale 
sesiunii speciale în ceea ce 
privește îndeosebi progra
mul global de dezarmare. 
Care va fi rezultatul 
cestor eforturi, vom 
doar. Ia sfîrșitul zilei de 
vineri.

Totodată, se acționează 
în vederea asamblării ele
mentelor care privesc cam
pania mondială de dezar
mare, lansată ' solemn în 
ziua deschiderii sesiunii 
speciale.

Se așteaptă ca vineri, se
siunea specială a Adunării

a- 
ști

Geijerale să se încheie, ur- 
mind ca la finele ei să cu
noaștem și modalitățile prin 
care vor avea loc în viitor, 
în cadrul Națiunilor 
te, dezbaterile vizînd 
tregul ansamblu de 
bleme referitoare la opri
rea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, 
in primul rînd la dezar
mare nucleară.

Urti- 
in- 

pro-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Lanțul amintiri
lor, I-Il ; Unirea ; Școala 
curajului (II).

PETRILA : Trecătoa-
rea;;-./> /'■ n /

LONEA : Kramer con
tra Kramer.

ANINOASA : 
țul electric.

VULCAN — 
rul: Vulcanul.

LUPENI —
Branco Billy.

URICANI: Saltimbancii

Călăre-
Luceafă-

TV
15.00 Telex. 15,05 Ad

miterea în învățămintul 
superior tehnic. 15,30 La 
volan. 15,45 Emisiune în 
limba germană. 17,40 Tra
gerea Loto, 17.50 1001 de 
seri. 20,00 Telejurnal. 
20,25 Pentru curtea și gră
dina dv. 20,30 Deschiză
tor de drumuri noi . — 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. 20,50 Pe ^agenda 
învățămîntului — con
cursurile de admitere. 
20,55 Film artistic. Răs
punde Klava. Producție 
a studiourilor sovietice. 
22.05 Telejurnal. 
Caruselul muzical 
vacanță — muzică

I
iI
|

s

Mica

Apelul adresat de Leonid Brejnev 
președintelui S.U.A. în legătură 

cu situația gravă din Liban

publicitate
VÎND mobilă cameră- 

„Ghiocel". Informații stra- 
da Venus 3/17 Aeroport.3/ 
(858) ■ 77

LEIB Francisc fa.ee cu
noscut că „Tapiseria" s-a 
mutat în strada Aradului 
32, Petroșani. (729)'

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Țogoe 
Petre, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (859)

PIERDUT carnet de stu
dent pe. numele Cionc loan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (860)
' PIERDUT 
serviciu pe 
man Arpad.
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație1 
serviciu pe* n»tw§î<jrtK 
Lazăr, eliberată de'* 
Lupeni.
(m.p.)

SOȚIA, copiii și nepoții 
urează multă sănătate, fe
ricire și „La mulți ani I", 
iubitului lor Diconi Lau- 
rențiu. cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani și ieșirii la 
pensie. (852)

22,15 
de 

ușoa- ,î 
i

Cultural

TELEX
legitimație de 
numele Kal- 
eliberată deT E L E X

' de 
adu 
I,M. 

O declar nulă.
este vorba de o catastrofă 
națională, cu atît mai mult 
cu cit echipa Braziliei la 
acest campionat mondial 
a arătat multe lucruri bu
ne, încîntînd spectatorii 
care deseori au răsplătit-o 
cu aplauze pentru jocul 
prestat".

Intr-un articol transmis 
cotidianului „Jornal dos 
Brasil", fostul internațio
nal brazilian Pele a ase
mănat sunetul tamburinei 
unui suporter brazilian cu 
un marș funebru după
moartea visurilor brazi
liene în campionatul 
dial din Spania.

Ziarele braziliene 
tează despre drama 
suporter al formației
ziliene care s-a sinucis în 
nordul Braziliei. în spita
lele din întreaga țară au 
fost internate sute de per
soane, care în timpul me
ciului Brazilia — Italia și

după aceea au suferit ata
curi de cord. Doi pacienți 
au decedat.

Ziariștii acreditați Ia 
campionatul mondial au 
organizat la o 
din Barcelona 
rea hosteselor din 
oraș, aducîndu-le 
miri pentru modul exem
plar în care și-au înde
plinit pînă acum rolul de 
gazde.

După cum s-a anunțat, 
arbitrul finalei va fi de
semnat vineri și, potrivit 
presei spaniole, dintre „ca
valerii fluierului" ce au o- 
ficiat la campionatul mon
dial cel mai bine cotat 
este olandezul Corver, dar 
cum acesta a condus una 
din semifinale, șansele sa
le s-au diminuat, crescînd 
în schimb cele' ale brazi
lianului Coelho, mai ales 
că Brazilia a fost elimina
tă din competiție.

discotecă 
sărbători- 

acest 
mulțu-

și palestinienilor
bătrîni

zilor 
femei, copii, __
transmite agenția TAȘS. 

în legătură cu declara- 
președintele Pre- țiile potrivit cărora S.U.A.

sînt, în principiu, dispuse 
să trimită un contingent 
de trupe americane în Li
ban, Leonid Brejnev a a- 
vertizat pe președintele 
S.U.A. că. dacă acest lucru 
se va întîmpla cu adevă
rat, Uniunea Sovietică îșî 
va orienta politica ținînd 
seama de acest fapt.

MOSCOVA 8 (Ager- 
pres). în legătură cu agra
varea serioasă a situației 
din Liban, îndeosebi din 
Beirut, .. .I. 7 .
zldiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev, a adresat 
președintelui S.U.A., Ro
nald Reagan, apelul de a 
întreprinde tot ce depinde 
de Statele Unite pentru a 
înceta vărsarea de sînge 
din Liban, pentru a opri 
nimicirea barbară de către 
trupele israeliene a libane

MADRID 8 
în contrast cu 
sei braziliene, 
de specialitate 
Sportes" privește mult mai 
calm și mai realist situa
ția creată de eliminarea 
echipei braziliene notînd 
între altele : „Nu trebuie 
să exagerăm consecințele 
acestui insucces. Și alte 
echipe au fost învinse. Nu

(Agerpres). 
restul pre- 
cotidianul 

„Jornal dos
mon

rela- 
unui 
bra-

FAMILIA Varga A- 
lexandru (junior) mul
țumește în mod deose
bit fiicei Baba și gine
relui Iosif, rudelor, prie
tenilor și tuturor celor 
care prin prezență și 
flori au fost alături de 
noi la încercarea prici
nuită de pierderea mult 
iubitului nostru 
VARGA ALEXANDRU

(861)
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Linia nr. 1 : PIAȚA VICTORIEI — 
LIVEZEN1 (PECO)

Stații:
Piața Victoriei — Poștă — Spital — 

Aeroport I — Aeroport II — Aeroport 
IU — I.T.A. Petroșani — Livezeni Fa
brica de lapte — Cap linie PECO.

Plecări din Piața Victoriei : prima 
cursă ora 5,00, ultima cursă 23,00 — se 
retrag? la garaj, „■ .'7-7 ■

Plecări de la cap linie Livezeni 
PECO — prima cursă 5,30 — ultima 
cursă 22,30.

Frecvența: 30 minute.
De la ora 8 la 12 nu circulă.
Linia nr 2; AEROPORT — PE

TRILA.
Stații:
Aeroport III — Aeroport II — Ae

roport I — Spital — Hermes — Piața 
Victoriei — I.U.M.P. — Pod Dără- 
nești — Tunel — Strada Minei — 7 
Noiembrie — Ștrand — Cap linie.

Plecări din Aeroport — prima cursă 
4,00 — ultima cursă 1,00.

Plecări cap linie Petrila — prima 
cursă 4,30 — ultima cursă 1,30,

Frecvența i. 15 minute.
Linia nr. 3 : AEROPORT — LONEA
Stații:
Aeroport III — Aeroport II — Ae

roport I — Spital — Hermes — Piața 
Victoriei — I.U.M.P. — Pod Dără- 
nești — Tunel — Strada Minei — 7
Noiembrie — Ștrand — Cap linie Pe- 
țrila — Consiliu Petrila — Piața Lonea 
— Școală — Cap linie Lonea.

Plecări din Aeroport — prima cursă
3,50 — ultima cursă 0,50.

Plecări de la cap linie Lonea — 
prima cursă 4,30 — ultima cursă 1,30.

Frecvența : 20 minute.
Linia nr. 4 : PETRILA — CIMPA — 

RASCOALA.
Stații : j

Cap linie Petrila — Liceu — Piața Lo
nea — Școală — Cap linie Lonea — Mina 
Lonea — Alimentara — Cap linie Cim- 
pa — Cimpa II — Pod Răscoala.

Plecări din Petrila — prima cursă 
ora 4,20 — ultima cursă ora 22,40.

Plecări din Cimpa — prima cursă 
ora 4,40 — ultima cursă ora 22,40.

Plecări din Petrila — prima cursă 
ora 5,00 — ultima cursă ora 14,00.

Plecări din Răscoala —■ prima cursă 
ora 5,30 — ultima eursă ora 14,30.

Frecvența pentru Ciinpa 40 minute.

Programul circulație 
a autobuzelor de transport in comun 

in Valea Jiului 
(Intră In vigoare la data de 12 iulie)

Frecvența pentru "Răscoala : 60 mi-
nute.

Linia nr. 5: PETROȘANI — ME- 
RIȘOR se suspendă.

Linia nr. 6: PIAȚA VICTORIEI PE
TROȘANI — URICANI.
CURSA RAPIDA

Stații:
Piața Victoriei — Spital — Aero

port 111 — Pod Iscroni — Centru Vul
can (Liceu) — Mina Paroșeni (facul
tativă) — Uzina Paroșeni — Centru 
Lupeni — Vîscoza — Mina Uricani — 
Cap linie Uricani.

Plecări din Piața Victoriei — pri
ma cursă ora 4,00 — ultima cursă ora 
24,00.

Plecări din Uricani — prima cursă 
ora 5,20 — ultima cursă ora 1,20,

Frecvența : 20 minute.
Linia nr. 7 : PIAȚA VICTORIEI

PETROȘANI — ANINOASA.
Stații :
Piața Victoriei — Poștă — Spital

— Aeroport 1 -- Aeroport 11 — Ae
roport 111 — I.T.A. — Fabrica de lap
te — Surduc — A.U.T.L.P. — Pod Is
croni — Gară — I.C.M.M. — Blocuri
— Puțuri — Colonie — Complex — 
Cap linie Aninoasa.

Plecări din Piața Victoriei — prima 
cursă ora 4,30 — ultima cursă ora 23,00.

Plecări din Aninoasa — prima cursă 
ora 4,30 — ultimă cursă ora 22,00.

Frecvența: 60 minute.
Linia nr. 8: COROEȘTI — MINA 

PAROȘENI.
Stații :
Vulcan creșă — Șt. O. Iosif — Școală

— PECQ — Liceu — Centru — Dincă
— Mina Paroșeni și retur; Mina Paro
șeni — Dincă — Centru — Liceu — 
Școală — Șt. O. Iosif — Creșă.

Plecări din Corcești — prima cursă 
ora 4,00 — ultima .ursă ora 1,20.

Plecări de la Mină — prima cursă
4,10 — ultima cursă ora 1,30.

Frecvența : 20 minute.
Linia nr. 9 ; BĂRBĂTENI — MINA 

PAROȘENI.
Stații:
Bărbăteni — Vîșcoza — Braia — 

Cina — Centru Lupeni — Piața Lupeni 
— Sohodol — Uzina Paroșeni — Mina 
Paroșeni.

Plecări din Bărbăteni — prima 
cursă ora 4,00 — ultima cursă ora 1,20.

Plecări de la Mina Paroșeni — 
prima cursă ora 4,20 — ultima cursă
1,20.

Frecvența : 20 minute.
Linia nr, 10 : LUPENI — CIMPU 

LUI NEAG.
Stații: •
Lupeni — Vîscoza — Mierleasa — 

I.P.E.G. — Mină — Sterminos — Uri
cani — Valea de Brazi — Biserică — 
Petrești -— Bilugu — Filtre — Pod — 
Cap de linie.

Plecări din Lupeni — prima cursă 
ora 3,30 — ultima cursă ora 21,00.

Plecări din Cîmpu lui Ncag — pri
ma cursă ora 4,00 — ultima cursă ora 
22,00.

Frecvența : 120 minute.
Linia nr. 11: COROEȘTI — MI

NA VULCAN
Stații :
Vulcan — Creșă — Șt. O Iosif — 

Școală — PECO — Liceu — Centru — 
Valea Arsului — Mina Vulcan și retur ; 
Mina Vulcan ■— Valea Arsului — Cen
tru — Liceu — Școală — Șt. O. Iosif — 
Vulcan Creșă.

Plecări din Corcești — prima cursă 
ora 3,45 — ultima cursă ora 1,15.

Plecări de la mină — prima cursă 
ora 4,00 — ultima cursă ora 1,45.

Frecvență : 15 minate.
Linia nr. 12: COROEȘTI — CRI

VIDIA.
■. Stații : .

Coroeștî — Liceu — Cenj.ru — 
fet — Cimitir — Cap linie.

Plecări din Coroeștî — prima cursă 
ora 6,30 — ultima cursă ora 21,00.

Plecări din Crividia — prima cursă 
ora 7,00 — ultima cursă ora 21,30.

Frecvența ; 60 minute.
Linia nr. 13 : COROEȘTI — DEA

LUL BAB1I.
Stații :
Coroeștî — Liceu — Centru — Va

lea Arsului — Mina Vulcan — Bufgț — 
Cimitir — Crividia — Moară —Tțf^psa
— Pod Scorei — Cap linie.

Plecări din Coroesti : 4,00, 7,00,
10,00, 13,00, 15,00, 16,00, 19,00, 22,00, 1,00.

Plecări din Dealul Babii : 5,20, 8,20,
11,20, 14,20, 16,20, 17,20, 20,20, 23,20, 1,45.

Linia nr. 14 : LOCAL — URICANI. 
Stații:

. Uricani — Sterminos — Mina Uri
cani.

Plecări din Uricani — prima cursă 
la ora 4,00 — ultima cursă ora 1,30.

Plecări de. la Mina Uricani. — pri
ma cursă ora 4,15 — ultima cursă ora 
1,45. -

Frecvența ; 7 minute.
Linia nr. 15 : PIAȚA VICTORIEI 

PETROȘANI — JIEȚ.
Stații:
Piața Victoriei — C.C.S.M. — Ali

mentară — Școală — Biserică — Bi 
furcație Jieț — Pod Jieț Cap linie

Plecări din Piața Victoriei : 5,00,
6,OU, 7,00, 10,00, 12,00, 13,00, 14,00, 15,00, 
16,00, 20,00, 22,15. x

Plecări din Jieț : 5,30, 6,30, 7,30,
10.30, 12,30 13,30, 14,30 15,30, 18,30, 20,30,
22.30.

Linia nr. 16; URICAN+ — LU
PENI (VÎSCOZA — traseu nou).

Stații:
Vîscoza — Bărbăteni — Mierleasa — 

I.P.E.G. — Depozit — Mină — Stermi
nos — Cap linie Uricani.

Plecare de la Vîscoza — prima cursă 
ora 4,00 — ultima cursă ora 1,10.

Plecare de la -Uricani — prima 
cursă ora 4,20 — ultima cursă ora 1,30.

Frecvența : 40 minute.
SUPLIMENTARI DE CURSE LA

ORE DE VIRF.
— 3,40 — Uricani — Petroșani — pen
tru accelerat.
— 6,25 — Vulcan — Petroșani.
— 6.00 — Lupeni — Cîmpu lui Neag.
6,30 — Piața Victoriei — l.C.M M. (Is
croni).

REOACȚIA Șl AOMINISrRATiA : Petioșani. st» N.coice Săi cescu - 2. teieloone 4 16 62 Isec<etorict). 4 16 63. 4 24 64 (secții). IlPAftUL . Rpogiofio Pet»o;oni, st». N. Bâ’cescc -2.

Cenj.ru

