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Masă lemnoasa 
peste plan

Vedere generală a 
noului centru civic al 
municipiului Petroșani.

N hmMRMAWSA Suplimentar — 
tricotaje pentru export

Foto : St. NEMECSEK

:i

Forestierii de 
U.F.E.T. Petroșani 
încheiat primele 11 luni 
din acest an cu un 
lanț deosebit de rodnic. 
Planul valoric la produc
ția marfă a fost depășit 
cu 5,5 milioane lei. Pe 
sortimente. depășirile 
s-au înregistrat la 
teni de fag (9200 
cherestea rășinoase 
mc), lemn mină (184 mc) 
cherestea fag {164 mc).

La aceste depășiri un 
aport deosebit au avut 
forestierii de la sectoa
rele Cîmpu lui Neag și 
Iscroni din rîndul cărora 
s-au desprins formațiile 
conduse de Ioan Curcan 
si Nicoiae Viei unea.

bi-

bus 
mc), 
(660

Pentru colectivul de 
muncă de Ia întreprin
derea de tricotaje 
Petroșani această 
mă lună a anului a 
ceput sub impresia 
eveniment _____ ....
realizarea planului 
producție Ia export 
11 luni și depășirea 
cu 45 300 Iei. In 
noiembrie s-au obținut 
cele mai semnificative 
rezultate economice, care 
integrează înseși dispo
nibilitățile creatoare ale 
acestei tinere unități e- 
conomice din Valea Jiu
lui. Tricotajele de ___ . __
țațe, create în Petroșani depășirea 
de miinile harnice ale Producție 
soțiilor și fiicelor de mi
neri, sint tot mai 
citate în U.RJȘ.S., 
R.S. Cehoslovacia, 
nada, S.U.A. In 
viitor 80 la sută din 
ducția întreprinderii

din 
ulti- 

îii- 
unui 

remarcabil : 
de 
pe 
tui 

luna

fi realizată pentru ex
port, succesele obținute 
în acest an avînd sem
nificația unei ample mo
bilizări a colectivului de 
muncă în vederea înde
plinirii ritmice, lună de 
lună, a sarcinilor econo
mice din 1983.

Aceste succese înregis
trate în activitatea între
prinderii de tricotaje 
din Petroșani sint con
secința susținutei aten
ții ce se acordă perfec
ționării pregătirii profe
sionale, disciplinei și or
dinii la locurile de mun- 

căB- că. Prin

soli-
R.F.G., 

Ca- 
anul

lectivul 
intimpină 
apropiata 
țională a 
35-a

realizarea 
sarcinilor 
la export, 

întreprinderii 
cu însuflețire 
Conferință 
partidului

aniversare a 
clamării Republicii

și 
de 

co-

Na
și a

f_______ _ . sm
iiuHeftettâca
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Rezultata pe măsura preocupărilor
• In patru luni 5 058 tone bonificații pentru cali

tate superioară, reprezentind un ciștig de peste 1700 
mii lei 0 In ultimele patru luni procentul de cenu
șă a fost redus cu 5,8 puncte, iar umiditatea cu 1,8 
puncte • In primele 6 luni ale anului s-au înregis
trat peste 40 000 tone penalizare, iar în următoarele 
5 luni aproape 6 000 tone... bonificații.

Dacă pînă nu demult 
„punctul slab" la mina 
Bărbăteni îl constituia ca
litatea cărbunelui — ne
realizată în permanență — 
motiv pentru care în pri
mul semestru mina a fost 
penalizată cu peste 40 000

plan 
toA—Junii noiembrie, 
.ngnda de mineri con-
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o ai o

Realizind aproape 400 
tone cărbune suplimen
tar sarcinilor de 
al

- - r ol _ 
dusă de Laurențiu Bur- 
lui se numără printre 
formațiile de lucru frun
tașe ale sectorului III 
de la I.M. Dilja. 
imagine, brigadierul 
lături • de șeful 
schimb Gheorghe i 
gău și ortacul lor Fran- 
cisc Szigeti.

tone de cărbune, actuala 
situație este mult diferi
tă, transformarea în bine 
meritînd o analiză mai 
atentă.

Ce a determinat aceas
tă cotitură radicală ? Am 
discutat cu șeful comisi
ei de calitate, ing. Ivan 
Vitan. Faptul că - mina a 
suferit pierderi masive 
din cauza neîntadrărîi în 
limitele admise la eenu-, 
șă și umiditate, a provo
cat o vie efervescență, con-

cretizată in stabilirea și — 
ee-i mai important! —•
traducerea în viață a unor 
măsuri care și-au dovedit 
cu promptitudine eficien
ța-

Schimbarea ponderii in 
exploatare a stratelor 
(stratul 3 în locul stratu
lui 15, care era inițial pre
dominant), separarea flu
xurilor de transport pen
tru steril și cărbune, exe
cutarea lucrărilor de pre
gătire pe stratul 13 ia pro
filul stratului de cărbune, 
întocmirea unei evidențe 
clare de rebutare la cul- 
butorul de la orizontul 
700, transversala II.

loan Al. TĂTAR

(Continuare tn pa$ a
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În ziarul de azi
0 Fermitate și consecvență în 

de la I.M. Uricani ’
0 Zile fierbinți

9 Programul TV săptămînăl

cu

activitatea tinerilor

oca«ama

in pag. a 3-a)

țln pag. a 4-a)
pș csi

strictul necesar ! 0 familie de familii, adică o brigadă unită, omogenă ! Noi blocuri 
la Uricani

3

OAMENI Al MUNCII !

X • Acționați zi de zi, 
cu înaltă răspundere 
pentru aplicarea susți
nută a tehnologiilor 
moderne, pentru per
fecționarea continuă a 
procesului de produc
ție, in scopul reduce
rii substanțiale, la stric
tul necesar, a consu
murilor energetice !

0 Gospodăriți cu toa
tă chibzuință energia 
— izvor de putere și 
de progres necontenit 
și multilateral al țării !
• Pretutindeni, 

duceți consumul 
strictul necesar,

I
i

• De la minus 1000 
tone în luna septem
brie, la plus 1 500 tone 
de cărbune în luna 
noiembrie 0 Producti
vitatea muncii a fost de
pășită cu I 500 kg/post 
0 Din cele 19 000 tone 
(planul sectorului) bri
gada Condusă de Andrei 
Antal realizează, în 
na noiembrie, 12 000 
ne de cărbune (!).

Publicam in lună 
tombrie un articol 
titlul „Maiștrii șă 
efectiv minerii din aba-

buia să se materialize
ze printr-o aproviziona
re ritmică, și o coordo
nare mai atentă a abata
jului, marele abataj 
aproape 100 m. Iată 
luna noiembrie a 
lumina pe fețele 
aproape 60 de 
din brigada lui

de 
că 

adus 
celor 

oameni 
Antal.

lu- 
to-

rea producției acestei 
brigăzi In planul secto
rului, toate măsurile 
organizatorice și de a- 
provizionare trebuiau 
îndreptate spre abatajul 
frcntal 75. Și așa a fost. 
Noul șef al sectorului, 
sing. Gheorghe Bunea 
ne informează că pen-

oc- 
cu 

ajute

re«- 
la 
eu 

conștiința că astfel asi
gurați resurse supli
mentare de creștere a 

. producției, a avuției 
X naționale, de ridicare 

a propriei bunăstări J

taje", care se referea ' la 
nereâlizările brigăzii con
duse de minerul An-

. drei Antal, de la sec- 
; torul II al minei Ix>nea. 
t Timp de 5 luni, această 
’ formație nu a reușit, da

torită mâi ales ubor ca
rențe organizatorice,’ să-și 
realizeze sarcinile de plan. 
Era nevoie de
atît din partea condu
cerii sectorului cit și a 
minei, sprijin care tre- finind cont de ponde

I

I

i
I
i
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Formația a încheiat lu
na cu un plus de peste 
1 500 tone de cărbune și 
realizează 12 000 tone

re- 
secto-

12 000 
din cele 19 000 care ' 
prezintă pianul 
ruiui.

Cum s-a realizat

tru toate problemele bri
găzii a fost „acreditat" 
special un cadru tehnic, 
in persoana maistrului 
Azarie David. Toate ma
terialele necesare for
mației au fost depozi
tate la orizontul 535, 
deasupra suitorului, la 
cîțiva metri de abataj. 
S-a realizat și se men
ține un stoc de materi- 

‘ “....  _ o
lună de rile. încă o ex-

-----  _ ...— acest 
salt 7 In primul rînd, 

sprijinul s-a avut în vedere că 
problema „cheie" o cons
tituie aprovizionarea. Mfielent “Rentau'

presie a sprijinului con- | 
creț, operativ și efici- i 
ent dat brigăzii din par- , 
tea conducerilor minei și | 
a sectorului este plasa- • 
rea efectivelor necesare, I 
precum și traducerea în • 
viață a unei idei valo- I 
roase: s-au stabilit cîte j 
doi șefi de schimb, pen- • 
tru creșterea responsa- j 
bilității de la fiecare fa- , 
ză de lucrări, de la fieca- 1 
re loc de muncă. In a- , 
cest fel, minerilor con- | 
duși de șefii de schimb J 
Ludovic Antal, Nicoiae , 
Căpriță, Ion Prorociuc, > 
Petru și Francisc Elekeș, 
Eugen Tiba, Vasile Bo- 
da I și Mihai Boda nu le 
rămîne decît să dea căr
bune, să se zbată pentru 
fiecare tonă, să-și orga
nizeze In așa fel activi
tatea îneît nimic să nu

Mircea BUJORESCU
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I
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3 j 
sînt țIn zona orașului 

construc- 
de locu- 

cei ce 
în cu- 

de des-

prevăzute noi 
ții de blocuri 
ințe pentru 
vor începe 
rînd lucrările 
chidere a minei de la 
Valea de Brazi. încă 
din ultima decadă a lu
nii noiembrie, cons
tructorii din cadrul co
loanei Vulcan a Între
prinderii de utilaje 

grele și transport au 
terminat lucrările . de 

i excavații pentru fun- 
i dațiile blocurilor 22 și 
: 23, amplasate în car- 
: tierul Bucura. Aceste 
ți două blocu ri, de locuin- 
J țe sint primele din cele 

440 apartamente ‘pre
văzute să fie constru
ite numai în anul 1983 
în orașul Uricani. 
următorii ani, 
construcțiilor de 
ințe din Uricani 
Spori considerabil,

, pas cu
■ crescînde de cazare 

pentru cei ce vor pune 
in valoare noile zăcă- 

I minte de cărbune coc- 
| sificabil.
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Fermitate și consecvență în 
activitatea tinerilor de la LM. Uricani

Desfășurată într-o pe
rioadă de puternică an
gajare a tuturor oame
nilor muncii de la I.M. 
Uricani, de a da patriei 
tot mai mult cărbune, a- 
dunarea generală de da
re de seamă și alegeri a 
comitetului U.T.C. al mi
nei a subliniat hotărîrea 
unanimă a tinerilor de 
la această întreprindere 
minieră de a milita con
secvent și ferm în lumi
na indicațiilor date 
tovarășul N i c ol 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului 
Plenara C.C. al 
din 7—8 octombrie a.c. 
Analizînd, în ansamblu, 
realizările colectivului de 
la mina Uricani s-a re
marcat faptul că se regă
sește contribuția 
vă a tinerilor la 
rezultatele bune 
te, dar, în mod autocritic 
s-a semnalat faptul că 
vina 
le la 
plan, 
bune

. a căror activitate nu s-a 
situat permanent la cele 
mai înalte cote ale exi
genței. Tineri cu abateri 
la activ (nemotivate, în- 
.tîrzieri, încălcări ale 
normelor de protecție a 
muncii) cum ar fi Eugen 
Bălănucă, Dan Luca, 
Constantin Cjubotaru, 
loan Moceanu, Nicolae 

V

de 
a e 
ge- 
la 

P.C.R.

efecti- 
toatc 

obținu-

pentru nereali 
unii indicatori 
a producției de 
o poartă și tiî

Lucrări care 
nu mai pot fi 

amînata
In Petroșani la parte

rul blocului 59 B din car
tierul Nord, spațiile co
merciale au fost închise 
provizoriu, pentru a pro
teja de îngheț instalați
ile interioare, de care de
pinde asigurarea apei 
căldurii în 
Iată un fapt . 
demonstrează grija 
tructorilor, 
lor pentru a-și crea 
timp front de lucru 
respunzător pentru iarnă 
și concomitent pentru a 
asigura funcționalitatea 
clădirilor ocupate de loca
tari. Din păcate însă 
ceastă grijă firească 
este prezentă și pe 
șantiere. La Lupeni, 
țiile comerciale de la 
terul blocului 4 și 5 
au fost încă închise, 
orașul Vulcan, în 
eași situație se află 
țiile comerciale de la par
terul blocului 3B 2 d< 
Bulevardul Victoriei, 
tejarea acestor spații 
mai poate fi amînată, 
atît mai' mult cu cît, 
curînd, în blocurile 
pective se vor muta 
catarii. Dacă nu se 
acum, din timp, înainte 
de înghețarea conducte
lor, măsurile. care se im
pun, se poate întrezării
jcă se vor ivi mari. difi
cultăți pe timpul iernii !
(V.S.) 

fl

Și 
aparamente. 

pozitiv, care 
cons- 

preocuparea 
din 
co

a- 
nu 

alte 
spa- 
par- 

nu 
In 

ace- 
spa-

!
I
I

Pricope, ton Curtcanu 
și alții, mai dau de lucru 
organizațiilor U.T.C., for
mațiilor de lucru din 
care fac parte.

Acțiunile organizate de 
comitetul U.T.C. în pe
rioada amintită, acțiuni 
constînd în discoteci, 
competiții sportive, ex
cursii, concursuri dis
tractive sau pe meserii 
au avut darul de a cu
prinde rnulți tineri, de
llitililiiininHillir/Hllliiii 

Alegeri 
în organizațiile U.T.C.

con- 
u- 

Car-

„golurile" privind mun
ca patriotică, necesitatea 
diversificării acțiunilor 
cultural-educative, in
tensificarea discuțiilor in
dividuale cu tinerii care 
au abateri, îmbunătățirea 
situației la căminul 
nefamiliști (acțiuni 
ține, lipsite de 
tate, condiții nu 
ideale de locuit), 
linierea aportului 
rllor la realizările 
nute în producție, 
sitatea unei colaborări 
mai strînse între orga- 
nizațiir între comitetul
U.T.C. al minei și cel 
orășenesc, pregătirea
tinerilor ce urmează a fi 
primiți în partid — iată 
principalele probleme ca
re au constituit 
discuțiilor la 
participat 
Ciulea, Adam Dinea, Io
nel Gornic, loan Cîm- 
peanu, Petru lane, Feli
cia Ciubotaru, Constan
tin Colț, Cornel Dinea, 
Ion Obreja, Florea Ena- 
che, Constantin Răgan, 
Vasile Matei, loan to
cea.

Discuții vii, propuneri, 
interesante care vor sta 

comite
tului U.T.C., a orga
nizațiilor, a tuturor celor 
care răspund de activita
tea tinerilor de la mina 
Uricani.

în spălătorul de la ves
tiarele atelierului mecanic 
de la Livezeni din cadrul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
din cele 8 robinete, pen
tru închiderea și deschi
derea apei, nici unul nu 
funcționează. Zilnic prin 
cele opt țevi se risipesc 
cantități însemnate de a- 
pă și asta numai din ne-

Rezultate pe măsura
preocupărilor

(Urmare din pag 1)

de 
pu- 

diversi- 
tocmai 

sub- 
tine- 
obți- 
nece-

tema 
care au 
Gheorghe

a-i face să participe cu 
un larg interes la orga
nizarea acestora.

Aceste acțiuni au 
turat personalitatea 
nor tineri ca Marcu
cas, Cornel Dinea, Cons
tantin Colț, Nicolae Pur- 
dea, Ștefan Ghiulay, 
Gheorghe Neagu, loan 
Loza, Dinu Trifan, Va
sile loan, Constantin Ro- 
bu, Bianca Suciu, Geta 
Boloboacă și alții.

Susținute cu hotărîre, 
dezbaterile și propune- _________
rile care au urmat dării Sigur în atenția 
de seamă, vor constitui 
— cu siguranță — un 
punct de referință în vi
itoarea perioadă de ac
tivități a tineretului uri- 
cănean. Fluctuația inten
să a tinerilor muncitori, Alexandru TĂTAR

7

Utilaje abandonate ?
Cea mai mare întreprindere minieră din țară 

producătoare de cărbune cocsificabil, I.M. Lupeni, 
este recunoscută a fi și cea mai mecanizată mină. 
Anual, zestrea tehnică a întreprinderii se îmbogă
țește cu noi utilaje și mașini miniere de mare com
plexitate și productivitate. Dar, nu întotdeauna a- 
ceste utilaje și mașini sînt folosite eficient. Ca do
vadă exemplificăm cu imaginile, de alături : cele 
două mașini miniere atît de utile in subteran, lasă 
impresia că sînt abandonate în dreptul funicularu- 
lui de lîngă preparație. Chiar să nu mai fie -bune 
de nimic ? Că doar nu sînt obiecte de decor ? (Șt. N.)

i

Stop risipei
de apă !

a-
se 

de 
cu

glijența celor care ar tre
bui să se ocupe de eco
nomisirea acesteia. în 
cest atelier mecanic 
confecționează piese 
schimb și subansamble
mult mai complicate pen
tru utilajele miniere, așa 
că robincții ar fi o nimi
ca toată, dar... să-l „as
cultăm" pe maistrul Lazăr 
Patriciu. „Ne pregătim de 
mutare în noul sediu, așa 
că aceste „mici" deficien
țe nu ne mai preocupă a- 
cum". Noi însă întrebăm: 
nu trebuie să predea clă
direa așa cum au primit-o, 
adică în perfectă stare 
de funcționare 7

rățirea în permanență a 
vagonetelor la suprafață, 
stagnarea lucrărilor de 
pregătire din stratul 14 — 
iată cîteva din aceste mă
suri de certă eficiență, — 
chiar dacă pe luna no
iembrie s-a produs o mică 
dereglare (dovadă fiind fap
tul că după prima deca
dă, cu o bonificație 159 
tone, cea de-a doua a mar
cat o penalizare de 656 to
ne) — prin care sînt asi
gurate condițiile ca acest 
al doilea trimestru să di
minueze, prin rezultatele 
finale, pierderile înregis
trate în primele șase luni.

Pentru aceasta este- ne
voie însă ca exemplul bri- 
găzilor conduse de Nico- 
lae Oprea (sectorul II) și 
Andronie Grumăzescu (sec
torul III) să fie urmat și 
de alte brigăzi (ca de e- 
xemplu loan Pintecan — 
blocul XI) unde rezerve
le existente în alegerea 
Sterilului nu sînt încă pe 
deplin valorificate.

Un control mai riguros 
și mai exigent în subteran, 
la locurile de muncă (chiar 
controale inopinate !) și-ar 
putea aduce contribuția la

ZILE FIERBINȚI
Puful „bobocilor" ve- 

niți anul acesta la Insti
tutul de mine a început 
să-și piardă din frăge
zimea zilelor de început. 
Pe nesimțite s-au scurs 
două luni din anul uni
versitar 1982—1983, timp 
în care surprizele s-au 
ținut lanț: noi colegi, noii 
profesori, noul mod de 
desfășurare a activită
ții educative și de învă-

Pro- Perioada
nu cu viața
cu 1 se aprope
î-n siunea de

res- J l chiar atît d
10- 1 ne cu pași
iau V pezi.

de adaptare 
studențească 

de sfîrșit. Se- 
iarnă nu e 

le departe. Vt- 
mari și re-

l

In momentul de față, 
studenții se pregătesc in
tens pentru lucrările de 
an, de laborator, teste. 
Este un prilej bun atit 
pentru revederea ma
teriei cit și pentru veri-

ficarea cunoștințelor a- 
cumulate în vederea asi
gurării de pe acum în 
proporție considerabilă 
a reușitei la examen.

Pregătirea este inten
să, rezultatele pe măsu
ră. Iată un exemplu : gru
pa 1295 a anului I s-a 
bucurat, după o muncă 
asiduă de aprecierile 
dreptățile ale șefului 
lucrări Ana Dobrescu.

Prezentarea grupei 
mintite la primul test 
laborator — geologia, 
fost exemplară, 
opinii
„Mă așteptam la ceva 
mai greu. Bineînțeles, e- 
moțiile n-au lipsit, 
ce am ieșit 
mi-am dat seama că 
făcut cîteva greșeli, 
viitor sper să fac 
mai puține" (Natalia 
pescu).
tivă.

în- 
de

a- 
de 

a 
Cîteva 

ale studentelor :

După 
din sală, 

am 
Pe 
cil 

Po
stat o fire emo- 

Pină cînd am pri

mit mineralele, 
impresia că nu 
mic. Apoi totul 
normal, emoțiile 
m-au părăsit pină 
sfîrșit. Aș putea compa
ra testul cu un examen 
în miniatură". (Adela 
Bîrzei).

Pregătirea se desfășoa
ră în flux continuu. Să
lile de lectură, bibliote
cile devin aproape ne
încăpătoare și peisajul 
este de o convingătoare... 
obișnuință: frunți a- 
plecate cu interes peste 
cursuri, penițe alunecînd 
grăbite peste foile albe, 
concentrare maximă, șoap
te repezi, discuții aprin
se în acord sau. în con
tradictoriu. Noroc bun 
în continuare I Așteptăm 
rezultate frumoase.

aveam 
știu ni- 
a decurs 
însă ' nu 

la

Aura ȘTEFAN, 
studentă

(Urmare din pag. 1)

de 
în-

împiedice procesul 
producție. Și așa se 
tîmplă.

Asemenea măsuri 
ganizatorice s-au 
prins la sectorul II 
I.M. 
altor 
frontal 71 a fost 
un maistru 
nic care șă 
activitatea. Tot la 
frontal a avut loc o altă 
schimbare. Unul 
veteranii minei 
brigadierul 
Balica iese peste trei 
la pensie. Pentru ca 
darea ștafetei să 
facă „din mers" a 
numit un alt șef de 
gadă. II cheamă Vasile 
Bălței și nu are decît 
de ani. Iată cum 
succed la timona j 
ducției, generațiile 
mina Loneaf

Revenind la brigada

or- 
între- 

al 
Lonea și în cazul 

brigăzi. La noul 
numit 

electromeca- 
coordoneze 

acest

I

• ÎN UNITĂȚILE mi
niere din Valea Jiului a 
apărut cartea „Inițiative
le muncitorești în spri- 

I jinul producției și educă- 
I ției socialiste". Editată de 
I Consiliul județean de e- 
I ducație politică și cultură 
' socialistă Hunedoara și

Consiliul județean al sin- 
1 dicatelor, cartea cuprin-

de precizări cu privire la 
organizarea și desfășura
rea întrecerii socialiste, 
precum și experiența u- 
nor colective 
ai muncii în 
nițiațivelor 
De menționat 
carte este de 
los organelor 
zațiilor de sindicat 
fășurarea muncii 
co-organizatorice.

de oameni 
aplicarea i- 

muncitorești. 
că această 
un real fo- 
Și organi- 

în des- 
politi-

ganizației lor de bază 
Constantin Lila, de la a- 
telierul mecanic al mi
nei Lupeni, după progra
mul de lucru, au început 
transportul de la atelier 
spre rampa de încărcare 
a celor peste 300 de stîlpi 
hidraulici casați, 
după programul 
au hotărît să 
ore de muncă 
la reparatul
de mină. O inițiativă dem
nă de consemnat, ceea ce 
o și facem, (A.M.)

• STAȚIE DE SAL
VARE. La spitalul muni
cipal din Petroșani a fost 
amenajată o stație de sal
vare care s-a dat în fo
losință în această săptă- 
mînă.

• MUNCA PATRIO
TICA. 20 de uteciști, în 
frunte cu secretarul or-

Tot ei, 
de lucru 
efectueze 
patriotică

vagoneților

Q FORMAȚIILE cul
tural-educative și artistice 
din școlile generale și li
ceele Văii Jiului se 
în etapa finalizării 
gătirilor repertoriale
interpretative, în vederea 
fazelor orășenești ale Fes-

află
pre-

finalizarea cu succes a a- 
cestor măsuri. •

In condițiile în care ia 
punctul de încărcare de la 
„gara''' Bărbăteni" nu se
mai încarcă, iar la
galeria de coastă sînt con
diții concrete de alegere 
a sterilului rămîne ca și 
în continuare rezultatele 
înregistrate în domeniul 
îmbunătățirii cărbunelui să 
se situeze, la aceeași cotă 
ridicată. Un astpect care 
încă ridică un semn de în
trebare : stația de ' claubaj 
de la suprafață. De mult, 
de foarte mult timp s-a 
stabilit construirea acestei 
stații, dar întîrzie din mo
tive incerte. Este păcat ca. 
măcar acum cînd situația 
este aproape de cerințe, să 
nu se completeze lista mă

gurilor cu cea care-și poa
te dovedi cit mai deplin 
eficienta. «A.

In condițiile în eaeȚ re
zultatele obținute silit tot 
mai aproape de cerințe 
ele trebuie să constituie 
un imbold pentru colecti
vul de la I.M. Bărbăteni, 
un imbold care să-i mobi
lizeze tot mai accentuat 
spre realizările unei ca
lități superioare.

r,Ț

♦

lui Andrei Antal, tot pen
tru sprijinirea ei întru- 
cît frontalul a scăzut da
torită stratului și îngus
tării ținiei de front, 
la 100 m la 60 m, 
luat măsuri pentru 
cutarea galeriei 
onale 73—74. (
care vizează evitatea des
completăm 
Brigada aceasta 
să rămînă în

de 
s-au 
exe- 

i direcți
ei măsură

formației, 
trebuie 
aceeași 

„formulă". Pentru că mi
nerii fruntași Ion Că
priță, Vasile Postolache, 
Ion Lazăr, Dumitru Dăs- 
călescu, Zoltan Dony sau 
Gheorghe Trandafir nu 
vor să' „abandoneze" fa
milia lor. La o privire 
mai atentă, găsim în

dintre 
Lonea, 

Gheorghe
luni 
pre

se 
fost 
bri- această brigadă doi de 

Antal, doi de Căpriță, doi 
de Elekes, doi de Boda. 
Adică, o „familie de fa
milii" sau, în limbajul 
curent, omogenitatea în 
adevăratul, .sens al cu- 
vîntului.

; 26 
se 

pro- 
la

pe tema i „Mă- 
reducere și înlă- 

a materialului 
la susținerea
miniere**, Orga-

au venit cu soluții și pro
puneri de reducere a con
sumului de lemn.

O IMPORTANTĂ sumă 
de bani a fost găsită în 
orașul Vulcan. Păguba
șul să se prezinte să o 

ju_ ridice de la miliția ora
șului Vulcan.

tivalului național „Cînta- 
rea României"..
• IERI, la mina Uri

cani a avut loc o masă 
rotundă 
suri de 
turare 
lemnos 
crărilor
nizată de comitetul de 
sindicat 
și C.I.T., la masa rotundă 
au participat mineri șefi 
de brigadă, maiștrii, teh
nicieni și ingineri <tare

pe întreprindere

I
I
I

Rubrică 
Cornel

realizată de 
BUZESCU



Trei apartamente inundate I

din... neglijență -b

"fi
Imaginile în fața cărora 

ne aflam erau intr-ade
văr incredibile. Cîtă tru
dă au depus și depun 
foarte mulți oameni ca 
să-și dureze un cămin un
de să se poată bucura de 
condiții optime de via
ță ! Aceleași eforturi, 
celeași valori materiale se 
consumă în aceleași sco
puri, și în cazul aparta
mentelor din blocuri. Gri
ja pentru asigurarea unor 
condiții elevate de locuit 
pentru oamenii muncii 
este puternic ilustrată de 
numărul mare de locuințe 
noi construite în toate 
localitățile din Valea Jiu
lui, ca de altfel în întrea
ga țară, îneît orice ple- 

pe această temă 
este? inutilă. La această 
grijă marea majoritate a 
beneficiarilor de locuințe 
din fondul de stat răspund 
prin fapte, folosindu-le ci
vilizat, întreținîndu-le și 
păștrîndu-le corespunză
tor. ~

La blocul nr. 12 situat 
în strada Saturn din car
tierul Aeroport — Petro- durat mai bine de o 
șani ne-ain aflat în fața tămînă, timp în care apa 
unei situații-limită din re
versul grijii cu care se cu
vine a fi tratate locuințe
le. Apartamentul nr. 3. 
Pereți zugrăviți recent. Cu 
cîteva zile în urmă între 
acești pereți s-a aflat un 
locatar. La data , vizitei 
noastre, nu mai era din 
cauză că pe parchetul nou 
„înlocuit doar în primă
vara acestui an", după cum 
remarca șeful secției 
locativ, Ion Nicolae 
băltea ori se scurgea

șuvoi apa reziduală ieși
tă din instalația sanita
ră a apartamentului. Par
chet ridicat în valuri, uși 
demontate, tocuri desfă
cute, tencuială umezită și 
căzută de la partea de 
jos a pereților, un prosop 
și o plăpumioară de copil 
scoase din coloana de e- 
vacuare a apelor rezidu
ale, iată imaginea modu
lui incorect de folosire a 
instalațiilor apartamente
lor, consecința introducerii 
în acestea a unor resturi 
nedizolvabile. Aaparta- 
mentele vecine nr. 4 și nr. 
5 au fost și ele grav afectate, 
locatarii lor fiind nevoiți 
să îndepărteze zile în 
apa care amenința să 
treacă pragurile. In 
să intervină prompt, 
prima sesizare ce le-a 
adusă la' cunoștință,

menii dispeceratului I.G.C.L. 
din cartier, în frunte 
ing. Nicolae Gornic, 
pretat la o tîrguială 
gubitoare legată de plata 
operației de desfundare a 
coloanei, tîrguială care a 

săp-

sir
’le 
loc 
la 

fost 
oa-

cu 
s-au 
pă-

NOTA

fond

în

nrn
|
9

creat, |
|

trebuie păstrat
Printre numeroasele 

lucrări efectuate în a- 
cest an în orașul Petri
la se numără și reno
varea clubului munci
toresc din localitate. 
După lucrările execu
tate de meseriași pri-
cepuți, acest club și-a 
schimbat înfățișarea, 
comparîndu-se cu o mo
dernă casă de cultură. 
Inaugurarea a avut loc 
cu ocazia semicentena
rului corului .„Freamă
tul adîncului"' De a- 
tunci însă, nu s-au mai 
desfășurat multe ac
tivități printre care vi
zionarea de filme și te
nisul de masă deoarece 
sînt unii tineri, cei 
drept puțini la număr, 
care distrug ceea ce s-a 
creat aici cu multă 
muncă și Cheltuială. Nu 
demult a avut loc o 
gală a filmului. După 
spectacol sala era pli
nă de coji de semin
țe, unele scaune fiind 
zgîriate. Personalul nu 
poate să depisteze sin
gur pe cei ce deterio
rează mobilierul. Ca să 
beneficiem în condiții 
civilizate 
acestui lăcaș de 
ră, trebuie ca toți 
ce observă pe acei 
deteriorează 
clubului să ia atitudine 
fermă, să creeze opinie 
de masă împotriva lor. 
Numai așa vom putea 
păstra noul și frumosul 
creat aici.

de serviciile 
cultu- 

cei 
ce 

bunurile

■JȚ B. VASILE 
Petrila

I
5

i
i

DIRECT, 
CONCRET

POLUARE PRIN...
SPĂLARE

Faptul că mașinile 
Autobazei C.M.V.J. sînt 
periodic spălate la sta
ția de la capătul stră
zii • Cărbunelui, este 
demn de laudă. Rău este 
că spațiul betonat și 
înclinat spre Jiu al sta
ției este mai scdrt de- 
cît mașinile și că din 
această cauză o parte 
din apa folosită pentru 
spălare, în loc să se 
scurgă în Jiu, inundă 
strada Cărbunelui, mai 
exact chiar intrarea la 
depozitul de : distribui
re a cărbunelui. Aici 
apa se ''amestecă cu 
praful de cărbune și 
formează o baltă nea
gră de mai mare... u- 
rîtul. Oameni buni, se
cați balta care poluea
ză strada și pe lîngă 
care minerii de la Dîl
ja trec în fiecare zi 
cu teama de a fi îm- 
proșcați de mașinile ce 
nu o pot ocoli !

„GOSPODĂREASCĂ ?!“
Cîteva utilaje, foar

te importante și scum
pe, ale minei Dîlja stau, 
de mulți ani, sub ce
rul liber în jurul sta
ției de compresoare din 
localitatea Dîlja. Des
pre unele din acestea 
— reductorul de viteze 
și transformatoarele e- 
nergetice —, am mai 
vorbit în coloanele zia
rului. In loc însă ca a- 
ceste utilaje valoroa
se să fie introduse în 
producție ori adăpos
tite, ele sînt lăsate pra
dă intemperiilor de ani 
de zile fără să fie u- 
tilizate. Stau pe măr
ginea drumului dîlje- 
nilor, pe jumătate în
gropate în pămînt ori în 
„incinte11 improvizate. 
Modul acesta de a tra- » 
ta bunurile întreprin
derii se numește ne-
gliență. Recent oa
menii de la mina Dîl- 
ja puși să gospodăreas
că incinta puțului au
xiliar nr. 1, și-au „com
pletat" metodele, îm- 
pingînd cu buldozerul 
într-un pîrîu lanțuri 
grele, vagonete și alte 
piese metalice scoase 
din mină și cîntărind 
sute de kilograme. Bi
neînțeles că dacă ar 
fi trimis oțelarilor, fie
rul vechi s-ar putea 
transforma în utilaje noi 
și ar conta și pentru 
planul economic al or
ganizației de tineret a 
minei. Așa...

V. T.

ocupate de locatarii celor 
două apartamente inun
date.

. „Dacă dispeceratul in
tervenea operativ, a ținut 
să remarce însoțitorul nos
tru, și în impoteza că pla
ta lucrării era refuzată 
de asociația de locatari, 
ceea ce e greu de crezut, 
paguba era de cel mult 
150 de lei. Inundarea 
prelungită a celor 
apartamente face 
necesare reparații 
loare de peste 
lei". Plus chiria 
întregii perioade 
apartamentele vor 
parație, plus 
și timpul în care 
așii 
aici — adăugăm 
ce toate acestea ? ____
tarii blocului 12 se fac vi- 
novați de folosirea inco
rectă, neglijentă a ins
talației de evacuare a a- 
pei reziduale, de introdu
cerea în aceasta a unor 
resturi textile și a altor 
reziduuri nedizolvabile, 
fapt soldat cu înfundarea 
coloanei și inundarea ce
lor trei apartamente. La 
rîndul ei, atitudinea lu-

• crătorilor de la dispecera
tul I.G.C.L., la fel de ne- 

" 1 prin consecințele 
ei, nu poate fi trecută cu 
vederea. Ca să nu se re
pete asemenea acte păgu
bitoare, și uriii și alții tre
buie să participe cu con
tribuții pe măsura vinei 
pe care o au Ia recupera
rea pagubelor pricinuite.

Toma țAțARCA

trei
acum

va-în
5 000 de 
aferentă 
în care 

fi în re- 
materialele 

meseri- 
E.G.C.L. — vor lucra 

noi. De 
Loca-

a amplificat degradarea 
celor trei apartamente, 
ridicînd valoarea repara
țiilor necesare la multe gativă 
mii de lei. Intre «timp a 
fost nevoit să se mute în 
altă locuință și locatarul 
apartamentului nr. 4. Deci, 
pagube însemnate, 
apartamente scoase 
funcțiune pentru o 
durată de timp, alte 
apartamente, menite

J-Zv-VJLj 
două 

din 
lungă 
două 

.................. . - să 
satisfacă nevoile de locuit 
a încă două familii au fost

o
■

■
O

î# 
I 
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Noua cantină-restaurant din orașul Lupeni, am
plasată în cel mai popular cartier al orașului — 
Bărbăteni, cunoaște o mare afluență de cetățeni ce 
vin să servească masa aici. In imagine aspect de 
muncă de la bucătăria acestei noi unități de ali
mentație publică, unde se pregătesc zilnic peste 30 
feluri de mîncare.

Achiziționarea ambalajelor 
din sticlă nu este facultativă!
Reintroducerea în cir

cuitul economic, a amba
lajelor din sticlă are o 
mare importanță. De aceea 
unitățile 
desfacere 
limentare 
fructe au 
acorde o 
nefiind facultativă. In. rîn- 
durile ce urmează vom a- 
răta un aspect a cărui

comerciale de 
a produselor a- 
și de legume- 
îndatorirea să-i 

mare atenție, ea

Din scrisorile sosite la redacție
’ Fapta este consumată. 

Locatarii blocului nr. 19 
din strada Independenței 
o cunosc îndeaproape, 
i-au simțit din plin con
secințele. Nu meritam ca 
vecinul nostru, Gheor
ghe Maxim, să ne pro
ducă atîtea necazuri, dai- 
dacă ni le-a făcut totuși, 
ne considerăm datoare 
să-i spunem că a greșit. 
Vom prezenta, pe scurt, 
despre ce este vorba. In 
apartamentul nr. 5 din 
scara I a blocului men
ționat mai înainte, adică 
apartamentul locatarului mativ 300 de persoane, 

zice-se în vederea efec
tuării reparației. Cons- 
tatînd absența apei și la 
insistențele locatarilor, 
responsabila blocului, 
tovarășa Eugenia Caza- 
cu’, a mers în dimineața 

: zilei de 23 noiembrie la 
discepeceratul din car-

Gheorghe Maxim, a a- 
părut o defecțiune la ins
talația de apă din bucă
tărie. Se întîmplă, ne-am 
zis, și e normal ca 
mul să se preocupe

! reparația necesară.
1 bine, de la această
! țelegere pînă la a lăsa
; ră apă rece și caldă timp 

de 6 zile întregul bloc,

o- 
de 
Ei 

în- 
fă-

Invitație
la... scuze

e o distanță prea mare. 
Și totuși Gheorghe Ma
xim nu a ezitat. In ziua 
de 20 noiembrie a.C., fă
ră a anunța locatarii 
pentru a-și asigura unele 
rezerve de1 apă, el a oprit 
alimentarea cu apă a în
tregului bloc, a aproxi-

tierul Aeroport și a a- 
nunțat. Au venit insta
latorii și au reparat de
fecțiunea dai- vecinul 
nostru n-a binevoit să 
deschidă apa în 23 no
iembrie, nici în 24 și nici 
în 25. „Gluma" s-a trans
format astfel într-o a- 
titudine de dispreț față 
de locatarii bloeului. Ori- 
cît de greu ar înțelege 
lucrurile, nu se face 
Gheorghe Maxim 
nu-și imagineze ce
seamnă să lipsești de apă 
timp de 6 zile 300 
suflete. II întrebăm 
ce drept și-a permis 
ne producă atîtea 
zuri și îl invităm
ceară scuzele cuvenite.

Emilia TAMAȘ, Ceci
lia BARA, Iuți PAFA-, lo
catare ale blocului 19, 
strada Independenței, 

Petroșani

ca 
să 

în-

dc 
cu 
să

neca- 
să-și

<<<

'.AA*

am 
nici 
așa

remediere trebuie să in
tre în atenția . factorilor de 
răspundere. Intr-una din 
zilele trecute, am pornit 
eu plasele cu sticle și bor
cane goale spre unitățile 
de legume și, fructe din 
orașul Petrila. Primul, po
pas Ia unitatea nr. 25.

— Primiți ambalaje din 
sticlă ? ne adresăm ■ tova
rășei vînzătoare.

— Nu, nu primim.
— De ce?
— Fiindcă noi nu 

primit niciodată și 
nu avem timp pentru 
ceva.

Ne deplasăm la unitățile 
nr. 38 și 45 de același pro
fil, din 
și... am 
puns.

Cu 
noastre 
ment 
citar 
roșu" 
țenii 
jele din sticlă la 
alimentare și de 
fructe nu am reușit să-i 
convingem pe lucrători 
să ne preia ambalajele din 
sticlă. Deci unitățile de 
legume-fructe din orașul 
Petrila nu au primit și nu 
primesc ambalaje de ge
nul amintit cu toate că 
ar trebui s-o facă. Consi
derăm că e timpul ca or
ganele competente să-i 
determine pe responsabilii 
și lucrătorii unităților de 
legume-fructe să respec
te indicațiile primite.

Emilian DOBOȘ, 
Vasile BELDIE

cartierul 8 Martie 
primit același răs-

toate insistențele 
folosind ca argu- 
materialul publi- 

din ziarul
care invită 

să predea

Și
„Steagul 

cetățe- 
ambala- 
unitățile 
legume-

Cînd salubrizarea orașului ajunge la
Se poate oare ocoli ce

ea ce văd sub ochii lor 
locuitorii orașului ? Sigur 
că nu. De multe săptămîni 
de zile, 
zuri de 
meroase 
șaniului 
maldăre 
portat. 
măsoară 
tri cubi, sînt pur și sim
plu acoperite de rezidu
urile scoase în stradă de 
cetățeni și 
oamenii de 
Evident că 
nu este în

■ cuințelor și 
puțin în stradă că Sec-

ba în unele ca- 
lurii de zile, nu- 

străzi ale Petro- 
sînt inundate de 
de gunoi netrans- 
Containerele, deși 
fiecare cîțiva me-

neridicate de 
la salubrizare, 
locul acestora 
preajma lo- 
cu atît mai

ția de gospodărie comu-
nală din cadrul E.G.C.L. 
Petroșani este datoare să-și

• ••

îndeplinească obligația pornind pe urmele unor netransportate de lîngă el. 
de a transporta — și nu 
oricînd 
cu reziduuri de pe 
zile orașului. Atunci cînd 
în preajma containerelor 
— cum erau situațiile la 
care ne referim —, se 
află enorme cantități de 
reziduuri, aceasta este 
dovada unei prestații ne
mulțumitoare și necores
punzătoare. Cetățenii plă
tesc transportul reziduuri
lor, iar E.G.C.L. are da
toria să facă această pres
tație conform unui grafie 
stabilit pe baza cerințe
lor, nu după ce în preaj
ma containerelor se string 
mari cantități de rezidu
uri.

Luni, 22

gunoi
sesizări adresate redacți- Ca să fie lichidată o ase- 
ei mai mult de.cît îndrep
tățite, am parcurs stră-, 
zile cartierelor vechi ale 
orașului. Am întîlnit cu 
acest prilej cîteva ima
gini incredibile despre fe
lul cum secția de salu
brizare a E.G.C.L. nu e- 
fectuează la timpul cuve
nit evacuarea 
lor. De la capătul străzii 
Grivița Roșie, colț cu stra
da Vlad Țepeș, unde se 
află un container, secția 
de gospodărie comunală 
n-a mai transportat re
ziduurile, în mod sigur, de 
cîteva săptămîni. Dovadă 
containerul plin cu yîrf pe

noiembrie, și maldărul de reziduuri Cloșca,

. containerele 
stră-

containerelor

menea „ispravă" — și 
trebuie neapărat 
tă —, sînt necesare 
turile de cel puțin 
zițe ale unei echipe 
dof-trei oameni și o 
tobasculantă, ~' 
dacă E.G.C.L.-ului 
vine cumva ideea să 

reziduuri- tilizeze la încărcarea 
ziduurilor aflate pe străzi 
mijloace mecanizate, de 
mare randament. Maldă
rele de gunoi existente pe 
străzile Grivița Roșie, Plo
pilor, Radu Șapcă^ Căr
bunelui, și multe altele o 
impun cu prisosință. De 

unele străzi cum sînt
Andrei Mureș anu,

ea 
liehida- 

efor- 
două 

de 
au- 

Bineînțeles 
nu-i 

u- 
re-

și altele, .containerele, 
pline cu vîrf, au fost înlo
cuite cu altele goale,. Au 
rămas însă nederanjate 

mari cantități de rezidu
uri depuse pe lîngă a- 

. cestea și nu din vina ce
tățenilor. Acestea cînd 
vor fi transportate ?

Ca orice treabă, și trans
portul reziduurilor tre
buie făcut cînd contai
nerele sînt pline, nu du
pă ce se string în jurul 
lor mari cantități de gu
noi pe străzi. Astfel de 
situații umbresc activita
tea secției și exploatării 
de gospodărie comunală și 
locativă, ținuta orașului 
și trebuie preîntîmpina- 
te.

4 î. VRANCEANU
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înfăp-NAȚIUNILE UNITE 2
(Agerpres). — în Plena
ra Adunării Generale a
O.N.U. au loc dezbateri a- 
supra punctului privind
problema palestiniană, _ pe 
baza raportului Comite
tului pentru 
drepturilor 
ale poporului 
organism din

exercitarea 
inalienabile 
palestinian, 

_____ care face 
parte și țara noastră.

Luînd cuvîntul, repre
zentantul permanent al 
țării noastre la Națiuni
le Unite, ambasadorul 
Teodor Marinescu, a pre
zentat poziția activă, dă 
sprijin și contribuția 
României . socialiste, a po-

o- n. u. intervenție romaneasca
porului român la 
tuirca drepturilor națio
nale legitime ale poporu
lui palestinian prieten, la 
existență de sine stătă
toare. într-un stat propriu 
independent, la realiza
rea unei păci globale, jus
te și durabile în Orientul 
Mijlociu, așa cum au fost 
reafirmate de președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolăe. 
Ceaușescu, în mesajul a- ■ 
dresat președintelui A- 
dunării Generale și secre
tarului general al O.N.U. 
cu prilejul Zilei inte 
ționule de solidaritate 
poporul palestinian.

la-
cu

Intîlnirea secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S. cu

MOSCOVA 2 (Agerpres) 
— După cum transmite a- 
genția TASS, Iuri Andro
pov, secretar general a! 
C.C. al P.C.UJS., membru 
al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. l-a 
primit, joi, la Kremlin pe 
regele Hussein al Iorda
niei, care a sosit la Mos
cova în fruntea delegației

regele Iordaniei 
„Comitetului celor șapte", 
organism constituit la cea 
de-a XH-a Conferință a- 
rabă la nivel înalt de la 
Fes (Maroc) pentru sta
bilirea de contacte cu con
ducătorii țărilor membre 
permanente ale Consiliului 
de Securitate în probleme 
legate de soluționarea 
conflictului din Orientul 
Mijlociu.

la.00 Telex. l./>,05 Școa
la satului ■«— .școală pen
tru sat. 15,30 Emisiune 
în limbă germană. 17,25 
Tragerea loto. 17,35 La 
volan. 17,50 1001 de seri. 
18,00 închiderea progra
mului. 20,00 . Telejurnal.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Un saltimbanc 
la Polul Nord; Unirea: _ ,___  . „_____
Lupii mărilor. .20,15 Actualitatea eco-

LONEA : întoarco-te numiră. 20,30.: Sul?
si măi privește o dată. muri de partid — 
' ANINOASA : Angola •’ gram de cîntece.

- Din realitățile 
împliniri socialiste 
poporului nostru. 21,15 
Film* artistic :; „Căutări 
zadarnice". Producție a 
studiourilor australiene. 
22,00 Telejurnal.

ANINOASÂ : . „ .
/ merge mai departe, 77;.

VULCAN — Luceafă
rul : O fată fericită.

LUPENI — Cultural : 
Așteptînd un tren.

URICANI : Cinci pen
tru infern. .

> fla-
- pro- 

20,40 
marilor 

ale

în țările capitaliste

VIENA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul aniversării 
făuririi statului național 
unitar român și al apro
piatei aniversări a 
clamării Republicii, 
Salzburg a avut loc 
nisajul unei expoziții 
artă contemporană 
mânească.

în cuvîntarea rostită 
acest prilej, ambasadorul 
țării noastre în Austria, 
Octavian Groza, a subli
niat importanța celor do
uă evenimente din isto
ria României, eforturile 
depuse de țara noastră, 
personal de președintele 
Nicoîae Ceaușescu, 
tru îmbunătățirea 
matului internațional 
reluarea 
deriî, pentru 
păcii și înfăptuirrea 
zarmării.

pro- 
la 

ver
de 
ro-

cu

pen- 
cli- 

Și 
cursului destin- 

asigurarea 
de-

♦
PARIS 2 (Agerpres). 

La Paris a avut ioc 
seară românească, cu 
re prilej prof. univ. Rene
Gsel, de la Universitatea 
Sorbona, a prezentat im
portanța actului de la 1

o 
ca

LA GENEVA a 
loc joi o reuniune 
nară a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A., prin care 
încheiat actuala 
de convorbiri 
americane privind 
tarea si reducerea 
montelor strategice, 
convenit, transmite

avut 
pl,e-

s-a 
rundă 

sovieto- 
limi- 

arma-
S-a 

a-

Decembrie 1918 in isto
ria României, evoeînd. 
tradițiile luptei poporului 
român pentru libertate și 
unitate națională, pentru 
independență. Vorbitorul 
s-a referit, de asemenea, 
la relațiile tradiționale 
de prietenie și colabora
re dintre Franța și Ro
mânia.

♦
HELSINKI 2 (Agerpres) 

— La universitatea din 
orașul finlandez Turku — 
asociația „Ciocîrlia" a 
studenților de la lectora
tul de romanistică a or
ganizat o seară culturală 
dedicată aniversării 
lei de 1 Decembrie 
și zilei Republicii, 
cadrul manifestării 
fost evidențiate însemnă
tatea acestor importante 
evenimente din istoria 
poporului român, realiză
rile de seamă obținute de 
România socialistă, înde
osebi de cînd la condu
cerea partidului și sta
tului nostru se află pre
ședintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu,

Zi- 
1318 

In 
au

STOCKHOLM 2 (Ager
pres). — în perioada l 
iulie 1981 — 30 iunie
1982, un număr do 
708 0i)(l suedezi — repre- 
zentiud 15 la sută din to
talul populației active a 
țării — s-au aflat în cău
tarea unui loc de mun
că, arată un raport al O- 
ficiului pentru probleme
le pieței mîinii de lucru, 
dat publicității la Stock
holm. Dintre aceștia, 
la Sută erau tineri 
24 de ani.

♦
BONN 2 (Agerpres). 

Șomajul în R.F. Germa
nia s-a ridicat, Ta sfîr- 
șitul» lunii noiembrie, 
2 038 000 persoane 
cea mai mare cifră 
registrată vreodată 
luna noiembrie și apropi
ată de recordul absolut 
al șomajului postbelic din 
R.F.G., din februarie 1950, 
cînd numărul celor aflați 
în căutarea unui loc de 
muncă a fost de 2 288 000 
persoane, transmite agen
ția D.P.A.

BONN 2 (Agerpres). 
Sub deviza „Șomerii 
oameni lipsiți de 
re", la Universitatea 
Frankfurt pe Main 
deschis, joi, primul

ll 
sub

la

m- 
în

apara- 
din 
s-a 

Con-

al șomerilor din is- 
R.F.G. La lucrări 

de 
_____ ’ • ■ 2 038 000 
de șomeri înregistrați în 
cursul lunii noiembrie.

Congresul .șomerilor, ac
țiune de protest cu largi 
semnificații, ce dezvălu
ie situația dramatică a u- 
nor largi categorii sociale 
din țările capitaliste, cons
tituie un prilej pentru 

-participanți de a examina 
metodele de luptă pentru 
respectarea dreptului la 
muncă.

greș 
tori a 
participă peste. 1 500 
delegați ai celor

dreptului la

★
(Agerpres). — 

întreprinderi
ROMA 

în marile 
industriale ale Italiei, nu
mărul ăngajațiior a 
zut, în septembrie, 
4,4 la sută față de 
eași lună a anului 
a anunțat Institutul 
statistică de la Roma, Fa
ță de septembrie 1980, 
reducerea de personal a 
fost de 8 la sută. Potrivit 
datelor institutului, ca 
urmare a agravării difi
cultăților financiare și e- 
conomice, la marile uzine 
și fabrici ale Italiei au 
fost concediați, în decurs 
de doi ani, peste 110 000 de 
oameni ai muncii.

în prezent, în Italia șo
mează 2 300 000 persoane.

seă- 
cu 

ace- 
1981, 

de

*

întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului 

Petroșani
încadrează urgent următoarele categorii de 

personal: ;

• dogari7?
• lucrător gestionar
• lăcătuș sau electrician cunoscător și a 

problemelor de p.s.i.
• instalatori sanitari
• instalatori încălziri centrale
W sudori
• dulgheri parchetari

?' • fochi.ști.
Condițiile de încadrare și retribuire, con

form prevederilor Legii 12/1971, Legii 57/1971 
și Legii 22/1969.

genția TASS, ca negocie
rile să fie reluate la 2

, februarie 1983.
I DUPĂ ANUNȚAREA 
i componenței guvernului 

italian, format din repre
zentanți ai partidelor 
democrat-creștin, socialist, 
socialist-democratic și li
berai, primul ministru 
Aminlore Fanfani s-a re
ferit — într-o alocuțiune 
televizată — la „Sacrifi
ciile necesare'* pentru a 
contribui la scoaterea ță
rii din actuala criză eco

nomică. „Anii iluziilor 
deșarte au trecut", a a- 
vertizat Amintore Fan
fani.

CAMERA DEPUTAȚI- 
LOR a BoUyiei a apro
bat, în unanimitate, o 
lege privind naționaliza
rea societății pentru ener
gie electrică „Bolivian 
Power Company" — in
formează agenția Prensa 
Latina.

LA BEIRUT a avut loc 
un atentat eșuat îrnpotri- 
va lui Walid Joumblatt, 
președintele Partidului

Socialist Progresist Li
banez, informează postul 
de radio oficial libanez. 
Walid Joumblatt a fost 
ușor rănit, dar alte patru 
persoane au fost ucise și 
nouă rănite. Atentatul a 
fost provocat de 
unui automohil
a fost plasată o încărcă
tură de T.N.T.

explozia 
în care

publici ta te
stare ;
41906

după ora 15,00. (1481)
PIERDUT carnet arti

ficier pe numele Rus Ioan,' 
cu nr. VIII 909, eliberat 
de I.P.I.C.C.F. DcVa. îl 
declar nul. (1482)

PIERDUT, legitimație de.
ANUNȚ DE FAMILIE

Mica
VIND Dacia 1300, 

excepțională. Telefon
serviciu pe numele Coz- 
ma Sanda, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. O 
declar nulă, '

PIERDUT legl-tfjK^-de 
Student pe numele Costes- 
cu Ion, eliberată de l.U.M. 
Petroșani, O declar nulă. 
(1177)' »

COLECTIVUL A.U.T.L. Petroșani este alături de 
părinții greu încercați de pierderea prematură a u- 
nicei lor fiice

CLAUDIA MONICA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

• » sa a ■■■ ■■■■ansa ■■ ■■■» «ai cai ■■ ■■■■■■ ■ « ■ « • B B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■•« as ■ a ■■■■■■■
Duminică, 5 decembrie
8,00 Consultații pentru 

învățămîntul seral.
8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,0(1 Album duminical. 
17,00 Călătorii spre viitor.
17,40 Telesport— handbal.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Strălucită solie a pă

cii, prieteniei și co
laborării. Vizita to
varășului Nieolae 

,, Ceaușescu și a tova- 
r ășei E le n a 
Ceaușescu în Singa
pore. Malayezia șl 
Kuweit. - ■

19.55 Bițm șl melodie. Mu
zică ușoară instru
mentală. >■:

20,10 Film artistic : Che
marea. Premieră TV. 
Producție a studio
urilor din Spania și 

?'-7 Mexic.
21.50 Varietăți muzical- 

coregrafiee.
22,38 Telejurnal.

22.30 închiderea progra- 
n iul ui.

Luni, 6 decembrie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17,40 Imagini din Finlanda.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Tezaur folcloric.
20,50 Panoramic econo-

■ .riifc, c
2j,2C Ritmuri tmerești^- 

muz.ică ușoară.
21,35 Roman foileton :

Docherii. Episodul 
?' .6., '

22,00 Telejurnal.
Mar ți, 7 decembrie

11,00 Telex. .< ' ? :
11.05 Școala satului — 

școală pentru sat.
11.30 Roman foileton : Do

cherii.
11,55 Foarte bine.
12,10 Tezaur folcloric.

17.20 Cabinet profesional 
pentru lucrătorii din 
agricultură.

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

lui.
20,00 Telejurnal. ,
20.20 Un vast program de 

activitate politico- 
ideologică.

20,40 Armonii nocturne.

18 00 închiderea progra- 
niului.

20,C0 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică. ..'■■
,20.25 Telecinemateca. Ci

clul: Mari actori. 
Timpul călătoriei.

; Producție a studio
urilor americane., 

22,00 Telejurnal.

PROGRAMUL Țț/
îimiiiiiiiatit iiiiiimiiRini •

12.40 Din cronica marilor 
întreceri socialiste.

16,00 Telex,
16,05 Viața școlii.
16,30 Repere din Coasta de 16,35 

. Fildeș.
16.40 Clubul tineretului.

21,00 Teatru TV: Sufle
tul fiecărui loc 7 de 
Corneliu Leu.

22,00 Telejurnal.

Miercuri, 8 decembrie

10,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă:'. !'
16,25 Tragerea pronoex- 

pres.
Viața culturală.

17,00 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri.

Joi, 9 decembrie
11,00 Telex.
11,05 Colocvii pedagogice.
11,25 Film artistic : Lu

mini și umbre. Epi
sodul 32.

12,20 O viață pentru o 
idee: Grigore An 
tipa.

12,45 Ansamblul „Codru- 
<Iețul“r(<,

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.

16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu- 

:Ș ■ lui,
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo- 

",;7j mică.
20.30 De dor și de veselie. 

Melodii populare, ș,
20,45 Occident ’82, Dreptul 

la învățătura în
tr-o orînduire a ine
chității sociale.> 

21,00 Serial științific.
21.20 Meridianele cîntecu-

lui. ;,7
22,00 Telejurnal,

Vineri, 10 decembrie

15,00 Telex.
15,05 Profiluri școlare.
15.30 Emisiune in limba 

germană.
17.25 Tragerea loto.
17,35 La volan.
17,50 1001 de seri. :
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo- 

mică; ■', ' 7'7'7?-'■.■■<.;■■;■
20.25 Invțțaț tn studiouri

le noastre tenorul 
Florin Diaconescu.

20,40 Cadran mondial. 
21,00 Film artistic, Aszia.

Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor din- R.P. Ungară. 

22,00 Telejurnal. ,7

Sîrubătă, 11 decembrie
11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române în 
școală.

11.20 /Film artistici Aszia.
12.20 Ora de muzică.
13,16 Noi în anul 2 000.
13,110 La sfirșit de sâptă- 

■ 7' rniifă (1 ),?/ ■"'.
,18,35 Săptăinina politică. 

18,50 1001 de seri. ■
19,00 Telejurnal.
19.20 La sfî i’ș it de săptă- 

7? mină (2).
Din sumar . Teleen- 

.-cyclopedia ; Film ar
tistic (pra -20,00) —
Mușchetarul român. 

’Producție a Casei de 
filme Cinci. Cu mas
că... fără mască. Va
rietăți cu public.

22,55 Telejurnal. .
23,00 închiderea progra

mului.
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