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O relație directă

al muncii
CARIERA CÎMPU LI I NEAG

2700 tone

Vedere parțiala a noului centru civic al orașului Vulcan.

ÎN ÎNTÎMPINAREA SĂRBĂTORII MUNCII

Sectorul V al I.M. V ulcan

Creșterea producției determină sporirea 
veniturilor fiecărui om

Succese la extracție
descopertă peste plan

• 3300 tone de cărbune peste sarcinile lunii a- 
prilie g Plus 4800 mc Ia lucrările de descopertă 
• Colaborare rodnică intre mineri și mecanizatori.

Dovedind capacitatea de mobilizare care 
consacrat, colectivul de mineri și mecanizatori 
la cariera Cîmpu lui Neag înregistrează, zi de 
noi succese la activitatea de extracție 
De La noul director al carierei, ing. 
bescu, aflăm că în ziua de 13 aprilie 
560 tone de cărbune peste preliminar, 
plimentară a lunii ridieîndu-se la 3300 
lizarea acestor rezultate bune o contribuție esenția
lă și-au adus-o minerii Ion Diaconescu, Bob Evian, 
artificierul Ion Cigher, excavatoriștii Victor Pătraș. 
cu, Ștefan Băbeanu, Anton 
hai și Constantin Cotfasa.

Pentru crearea de noi 
ționează cu bune rezultate 
pertă. De la începutul lunii 
transportat 4800 mc steril, in 
dozeriștii Mihai Constantin, 
Pavel Cîmpeanu, Aurel Dan, 
auto de la Autobaza de transport

L
I.T.A. Deva — coloanele Petroșani, Hațeg, Orăștie 
și Deva. (M.B.)

I l-a 
de 
zi, 

și descopertă. 
Dumitru Al- 

s-au extras 
producția su- 
tone. La rea-

Dumitrescu, Fogoroș Mi-

fronturi de lucru se ac- 
și la lucrările de desco- 

aprilie s-au excavat și 
plus. Se remarcă bul- 
Constantin Burileanu, 
precum și conducătorii 

a C.M.V.J. și

Rod al muncii și gîndirii 
colective, al mobilizării tu
turor eforturilor creatoare, 
în vederea creșterii ne
contenite a producției de 
cărbune și productivității 
muncii fizice în abataje, 
colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni, din 
sectorul V al I.M. Vulcan 
raportează
cinilor la zi, ale 
prilie cu 2700 
cărbune. După cum 
informează 
Laura 
sector 
cii în 
pășită
le mai bune formații 
lucru sînt acelea conduse 
de minerii Traian Borșa, 
Paraschiv Ciurescu, Virgil 
Dan și Ioan Bud.

se acționea-

vingerea că rentabilitatea 
și eficiența economică, ve
niturile lor vor crește pro
porțional cu creșterea pro
ducției, și îmbunătățirea 
calității cărbunelui. De re
marcat că acordul global 
— formă principală de re
tribuire a muncii — s-a 
aplicat și se aplică parțial,

cu seamă la fronturile de 
cărbune ?

— începînd din această 
lună, atelierul mecanic din 
cadrul sectorului V a in
trat în noua formă de re
tribuire a muncii — acor
dul global. Pentru că 
este vorba

In dezbatere publică: proiectul Programului de 
aplicare a liotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului in domeniul retribuirii și repartiției 

veniturilor

depășirea sar- 
lunii a- 
tone de 

ne
planificatorul 

Pardos, la acest 
productivitatea mun. 
cărbune a fost de- 
cu 480 kg/post. Ce

de

— Tovarășe ing. Paul 
Luculescu, la Conferința 
Națională a partidului din 
16—18 decembrie 1982, s-a 
subliniat necesitatea ca 
fiecare unitate să lucreze 
pe principiul autoconduce- 
rii, autogestiunii cu ren
tabilitate și eficiență eco
nomică. Cum 
ză la I.M. U- 
ricani pentru 
îndeplinirea 
acestui dezi
derat ?

— Dc la în
ceput trebuie
să spun că Programul de 
aplicare a hotărîrilor Con. 
ferinței Naționale a P.C.R. 
din 16—18 decembrie 1982 
în domeniul retribuirii 
muncii și repartiției veni
turilor oamenilor muncii 
arc un fundament științi
fic, realist, el este menit 
să întărească disciplina e- 
conomico-financiară și de 
plan, să asigure sporirea 
veniturilor tuturor oame
nilor muncii. Acest pro
gram a fost prelucrat cu 
toți minerii de la Uricani, 
care și-au exprimat con-

dc 
a 

ca.

tot 
de acord global 

trebuie men
ționat faptul 
că la mina U- 
ricani toate 
lucrările mari 
se execută în 
acord glo
bal. Această 

retribuire avan- 
atit întreprinde-

Foto : NEMECSEK

înre- 
nota- 

carbu- 
con-

extras de la 
lunii aprilie 

de cărbune în 
de sarcinile

|

Un colectiv despre care i
|Lonea. 

i cu tre- 
1 a 

program

Sectorul V, I.M. Petri- 
la. Una dintre formați
ile fruntașe care 
gistrează succese 
bile pe frontul 
nelui — brigada 
dusă de Gheorghe Duca. 
C'omponenții acestei for. 
mâții au 
începutul 
200 tone 
plus față 
planificate.

numai la unele lucrări. 
Exemplu : lucrările 
transport și montart 
complexului de mare 
pacitate din stratul 17—18,
panoul 9, au fost executate 
în acord global. Tot în a- 
cord global au fost și sînt 
executate magistralele de 
transport a cărbunelui pe
flux de- benzi, lucrările 
de alimentare cu energie, 
apă, etc. Desigur, la aces
te lucrări, oamenii au pri
mit un spor de retribuție 
de 15—20 la sută.

— Tovarășe inginer, ca 
șef al biroului O P.I.R.. ce 
preocupări aveți pentru 
extinderea și generaliza
rea acordului global, mai

formă de 
tajează i 
rea cît și oamenii muncii, 
în prezent, cadrele tehni- 
co-inginerești de la mina 
noastră studiază posibili
tatea aplicării acordului 
global și la fronturile de 
cărbune. Consider că, prin- 
tr-o mai bună organizare 
a locurilor de muncă, prin 
înțelegerea de către fieca. 
re muncitor de la frontu. 
rile direct productive a 
eficienței acestei forme de 
retribuire — realizările la 
cărbune vor fi superioare 
celor actuale.

Constantin GRAURE

Materialele locale 
o sursa insuficient

valorificată pe șantiere
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Masurile stabilite la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. cu ca
dre de conducere, spe
cialiști și muncitori din 
industria minieră și geo
logie au fost------------------
aplicate cu 
mult succes la 
I.M.
Odată 
cerea 
noul i 
de 1 u c r u, 
colectivul minei a reușit 
să crească producția zil
nică de cărbune cu 800— 
900 tone pe zi. Pentru a 
putea face față 
creșteri 
aproape 
sectorul 
are un 
buia să 
proșabil, mai ales că toa
tă producția este trans-

portata la orizontul 
atit pe fluxul de trans
port cu benzi (70 la sută) 
cît și cu vagoneți. O dată 
cu trecerea la noul pro
gram de lucru, prin re-

de ore din 24, întrucit 
două din sectoarele de 
producție nu au nici un 
fel de siloz și deversea
ză direct pe bandă. Pen
tru aceasta,

vorbesc faptele

acestei 
de producție de 
1000 tone pe zi, 
de transport 
rol deosebit, 
funcționeze

care 
tre- 
ire-

ducerea unui schimb, 
conducerea sectorului a 
avut posibilitatea să com. 
pleteze pe toate 3 schim
burile, punctele cheie ale 
sectorului cu oameni bine 
pregătiți profesional. Dar 
iată ce ne spunea șeful 
sectorului, sing. Petre 
Cenușe. „Fluxul de trans
port cu benzi trebuie să 
funcționeze ireproșabil 22

am început 
să acționăm 
preventiv. La 
fiecare 
dă e 
asigurat 
puțin un 
de 
de

ban- 
s t e 

cel
grup 

acționare- \ 
rezervă l 

poate fi pus în func- i 
in cel mult 15 mi- ' 

lucrările \ 
oare funcțio- i 

trans- .’ 
este mon- ) 
sînt men- l 
bună cu J

care
ție in cel mult 
nu te. Totodată, 
miniere in 
nează benzile de 
port și in care 
tată linia C.F.I., 
ținute în stare

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag a 2-a)

SUPERLATIVE 
PIAȚA EXTERNA

Primul trimestru al 
cestui -an a adus colecti
vului întreprinderii de 
confecții Vulcan o depă
șire a planului de export 
de peste 1 000 000 lei. 
Ieri, harnicul colectiv de 
confecționere raporta de
pășirea planului pe întrea. 
ga lună cu 43 de procente. 
O elocventă dovadă că 
produsele întreprinderii
au parte de o apreciere 
superlativă pe piața ex
ternă.

în cursul săptămînilor 
trecute, zidarii din echipa 
condusă do Vasile Matusz, 
care execută lucrări în 
hala turnătoriei noi de 
la I.U.M.P., au avut zile 
cînd și-au întrerupt lucrul 
din cauza lipsei de nisip. 
Mergînd pe firul acestui 
fapt, aflăm de la ing. Mir
cea Neaga, șeful șantieru
lui din Petroșani al T.C.I. 
Brașov, care execută lu
crările de dezvoltare a 
I.U.M.P., că „nisipul e o 
mare problemă. Avem co
te de repartiții de la ba
lastiera Bretea Streiului, 
dar în acest an nu ne-au 
fost livrate cantitățile pro
mise. Ne rugăm de unul 
și altul pentru a procura 
nisipul de care au nevoie 
zidarii". Așa stau lucrurile. 
Dar, în ciuda acestui fapt, 
mai cu sprijinul beneficia
rului, mai cu „împrumu-

turi" și „ajutoare" de pe 
alte șantiere, cu mari efor
turi, graficele do execuție 
sînt respectate. Pe șantie
rul dezvoltării capacități
lor de producție de 
I.U.M.P. au mai sosit 
zidari, în corelație cu sar
cinile sporite prevăzute 
în graficele dc execuție a. 
cum, cînd 
put să fie 
desfășurări 
construcții, 
sei de 
însă.

Pe șantierele 
țiilor de locuințe 
troșani și alte localități ale 
Văii Jiului se pot întîlni 
adeseori, formații de zi
dari care nu folosesc pe

la
15

timpul a încc- 
favorabil bunei 
a lucrărilor de 
Problema 

nisip se
Hp- 

menține

construc- 
din Pc-

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag- a 2-a)
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I E necesară implicarea plenară în
problematica majoră a
La mina Aninoasa a 

avut loo conferința orga
nizației de sindicat pe în
treprindere. S-a discutat 
mult, șl cu folos, au fost 
făcute propuneri intere, 
sânte, cei care și-au ex
primat opinia despre ac
tivitatea vechiului comi
tet nu au ocolit esenția
lul, au vorbit deschis, 
criticînd cu asprime, și 
totuși cu înțelegere, unele 
stări de lucruri. în fi
nal, a fost ales noul co
mitet, iar propunerea 
pentru realegerea ca pre. 
ședințe a tovarășului Io. 
sif Guran, a fost susți
nută cu însuflețire.

Ce s-a desprins, în 
primul rînd, din dezbateri, 
în atenția noului organ 
ales ? Cu multă obiecti
vitate, un tînăr inginer, 
Petru Her, a arătat că 
din preocupările majore 
ale comitetului de sindi
cat — în domeniile eco
nomic, social, educativ, 
cultural, artistic, sportiv 
— la mina Aninoasa a 
fost lăsat pe un plan se
cundar tocmai domeniul 
economic. Situația este 
confirmată de restanțele 
înregistrate la producția 
fizică. Desigur, este 
bine că au fost obținute 
unele succese în manifes. 
țările culturale și sporti. 
ve, dar... economicul este
\_ _____________________________

cel care primează ! Eco
nomicul dă adevărata 
măsură a preocupărilor 
comitetului de sindicat cu 
privire la organizarea în
trecerii socialiste, la des
fășurarea acțiunilor pen
tru întărirea ordinii și 
disciplinei, valorificarea

Conferințe pentru dare 
de seamă și alegeri ale 

organizațiilor 
de sindicat

superioară a timpului de 
lucru, a forței de muncă, 
reducerea fluctuației și 
a nemotivatelor. Cons
tantin Ghiorma, Gheor- 
ghe Negruț, Grigore Bă- 
descu, Hodor Zianu, Eu
gen Șerbănescu, Nicolae 
Moldovan, Nicolae Zgura, 
Eftimie Geluță, chiar și 
noul director al întreprin
derii, ing. Ion Cruceru, 

cerința 
comitet de sin- 
se implice mai 
problemele ma- 

întreprinderii,

ing.
s-au referit la 
ca noul 
dicat 
mult 
jore ale 
să acționeze cu eficiență 
pentru îmbunătățirea 
realizărilor economice 
tuturor sectoarelor 
producție, investiții 
auxiliare.

Din dezbateri i

să 
în

ale 
de
Și

s-au

producției
desprins propuneri deo
sebit de utile : să fie ur
gentată 
noi băi 
aferente 
ze mai 
aprovizionarea 
punzătoare a tuturor 
curilor de muncă ; 
drele tehnice, care 
pund de activitatea 
nor brigăzi să fie cointe
resate în rezultatele a- 
cestora ; la cursurile de 
calificare să fie cuprinși 
mai mulți tineri, rețeaua 
stației de radioficare să 
fie extinsă și în locurile 
cele mai frecventate ale 
minei, cantina și sala, de 
apel !

Au fost făcute propu
neri multe, au fost adre
sate critici, unele chiar 
aspre, vechiului comitet 
de sindicat, mai cu sea
mă pentru ineficiența ac
țiunilor din domeniul e- 
conomic. Din toate aces. 
tea, noul comitet a des. 
prins cerința de a acțio
na prin toți membrii săi, 
pentru soluționarea pro
blemelor majore ale în
treprinderii, împlicîn- 
du-se activ în realizarea 
actualului deziderat al 
minei : creșterea produc
ției zilnice, redresarea 
economică a întregii ac. 
tivități.

Ion MUSTAȚA

construcția unei 
și a vestiarelor 

; să se acțione- 
stăruitor pentru 

cores- 
lo- 
ca- 

răs- 
u.

i 
i

Astăzi, formațiile artis
tice ale pionierilor și e- 
levilor din Valea Jiului 
pleacă la Deva pentru a 
participa la faza finală a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" care 
avea loc duminică, 
ceastă manifestare 
tituie un eveniment 
vacanței de 
stimulînd talentul 
creativitatea elevilor 
cadrul unor formații pre. 
gătite în timpul acestui 
an de învățămînt. La fa
za finală participă for
mații pionierești — or
chestra de muzică ușoară 
și grupul minisong de 
la Școala generală nr. 1 
Lupeni; dansul cu temă 
minerească de la Școala 
generală nr. 2 Lupeni 
„Jocurile muzicale" de 
la Școala generală Ani
noasa ; dansul clasic și 
grupul vocal-cameral de 
la Școala generală nr. 1 
Petroșani; dansurile

va 
A- 

cons- 
al 

primăvară, 
îi 
în

populare de la Școala 
generală Iscroni; mon
tajul literar-muzical-co. 
regrafic de la Școala ge
nerală nr. 6 Petrila ; dan. 
șurile de societate de la 
Școala generală nr. 5 Pe-
uiummummmwHHrui,

Jurnal
de vacanță
troșani — și ale elevilor 
din licee 
tistic de 
trial din 
mafia de 
de la i
nr. 1 Lupeni; grupul folk 
de la Liceul industrial 
Petrila și un solist de 
muzică folk de la Liceul 
industrial nr. 2 Lupeni. 
In actuala ediție a Festi.

— montajul ar. 
la Liceul indus- 
Petroșani; for- 

•. muzică ușoară 
Liceul industrial

valului național „Cruța
rea României" în școlile 
din Valea Jiului s-a creat 
o mai mare diversitate de 
genuri artistice, remarca
te și prin continuitatea 
pregătirilor, verificate în 
multe spectacole susți. 
nute pentru mineri, pen
tru toți oamenii muncii 
din localitățile munici. 
piului.

in zilele acestei vacan
țe (luni dimineața vor 
începe cursurile în tri
mestrul al III-leaJ la ni. 
velul orașelor au avut 
loc întîlniri ale activelor 
pionierești cu activiști 
de partid, desfășurate sub 
genericul „Raportăm cu 
mindrie partidului", în 
școli au fost organizate 
excursii, iar la casele 
pionierilor continuă ma
nifestările educative, cui. 
turale și sportive la a 
căror inițiere și desfășu. 
rare atractivă participă 
înșiși copiii.

i5
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O sursa insuficient
valorificata

(Urmare din pagina 1)

deplin ziua de lucru din 
același motiv — lipsește 
nisipul. Materialele de ba
lastieră, materia primă 
pentru stațiile de prepara
re a betoanelor, se aduc 
de la mari distanțe, din 
albia Streiului, Mureșului 
și Oltului. De prisos să 
mai spunem că prin aceas
ta prețurile de deviz sînt 
mult mai i 
construcțiile 
Jiului decît 
localități.

Datorită 
de la mare 
la Deva, a 
din beton celular autocla- 
vizat, pînă la sosirea pe 
șantiere multe din prefa
bricate, cum sînt pereții 
subțiri pentru comparti
mentări interioare, cără
mizile și pavelele se sparg 
și rezultă multe deșeuri 
inutilizabile. Astfel de de
șeuri pot fi văzute, bună
oară la Petroșani, lingă 
blocurile L 1 C din cartie
rul Aeroport, 69 G și 4 din 
zona Hermes, vizavi de 
vechiul stadion, 1 A și 1 B, 
59 A și B, dar și la Petri
la, Vulcan și Lupeni. Se 
irosesc deci importante 
cantități de materiale. Dar 
resturile din panourile 
subțiri sîn.t pe alocuri re- 
folosibile pentru 
teraselor...

Această situație 
nu de azi sau de 
de ani de zile. în 
timp însă, 
cipiului Petroșani se află 
unele resurse pentru ast

mari
: din

pentru

pentru
Valea 

alte

transportului 
distanță, de 
prefabricatelor

izolarea

dăinuie 
ieri, ci 

același 
în zona muni-

Raionul de jucării I 
din cadrul magazinu
lui universal „Jiul" din 
Petroșani (șef raion 
Ileana Boroș). ■

/

La Preparația CoroeștiNotă Dimensiunile unui colectiv fruntaș ✓

termo- 
for- 
zgu. 
Din 

Și

pe șantiere
fel de materiale. Cu ani 
în urmă, pe pîrîul Slăti- 
oara din Petroșani a exis
tat o microcarieră pentru 
nisip. Nisipul de Slătinioa- 
ra era argilos, apreciat de 
constructori pentru prepa
rarea mortarelor. O bună 
perioadă de timp cu nisip 
de Slătinioara au fost ten- 
cuite zeci de blocuri care 
s-au construit în Petroșani. 
De ce a fost abandonată 
această microcarieră ?

în apropierea
centralei Paroșeni s-au 
mat mari depozite de 
ră fină, de cenușă, 
astfel de zgură aflată 
la Mintia, în Deva, cons
tructorii făuresc panouri, 
cărămizi și pavaje, cunos
cutele materiale din beton 
celular autoclavizat. Meto
dologia de fabricație este 
cunoscută. De ce nu se
prepară astfel de materia
le în Valea Jiului ? Posi
bilități există. Grupul
șantiere Valea Jiului
T.C.H. are o bază proprie 
de producție — poligonul 
pentru prefabricate din Li- 

. vezeni. Sugerăm construc
torilor și forurilor autori, 
zate să ia în studiu pro- ■ 
blema valorificării resur
selor locale. Microcariere 
mai pot fi identificate în 
zonele cu gresii argiloase. 
Este o problemă importan
tă, care dacă va fi rezol
vată favorabil poate să a- 
tingă două importante o- 
biective : reducerea con
siderabilă a prețurilor de 
deviz și economisirea ma
terialelor, a carburanților.

Consemnăm un succes 
„de librărie", înregistrat în 
cadrul „Lunii cărții în în
treprinderi și instituții". 
La sectorul de investiții al 
minei Petrila în ziua de 
plată a retribuțiilor au fost 
vîndute cărți în valoare de 
2000 de lei. Cumpărătorii 
au manifestat mult interes 
față de publicațiile social- 
politice, tehnice și de be
letristică ce le-au fost o-

ferite cu sprijinul librăriei 
„Ion Creangă" din Petro-

■ șani.
Autorul acestei inițiati

ve nu este altul decît». șe
ful sectorului de investiții, 
ing. Bujor Mihai Bogdan, 
un conducător atent față 
de preferințele destul de 
diverse ale minerilor. Sec
torul obține rezultate bune 
în activitatea de bază, la

executarea unor importan
te lucrări de deschideri la 
mari adîncimi. După cum 
se poate constata, aceste 
succese sînt obținute de 
oameni care doresc să-și 
lărgească continuu orizon, 
tul cunoașterii.

Acestea sînt, de fapt, di. 
mensiunile profesionale și 
spirituale ale unui colec
tiv fruntaș. (I.M.)

AL DOILEA 
CULBUTOR PENTRU 

DESCĂRCAREA 
VAGOANELOR

DE MARE
CAPACITATE

(Urmare din pag. 1)

de 
al

ajutorul unei echipe de 
întreținere care își desfă
șoară activitatea conform 
graficului de lucrări în
tocmit de conducerea sec. 
torului. Reviziile 
și reparațiile cu
rente, care se fac zilnic 
în timpul destinat aces
tor lucrări, sînt pregăti
te dinainte. Lăcătușii și 
electricienii din echipele 
conduse de Robert Vuch 

coordo- 
de 
își 

ma- 
ce-

și Iosif Vadila, 
nați și îndrumați 
maistrul Ion Marcu 
pregătesc dinainte 
terialele necesare. în 
ea ce privește transpor
tul discontinuu care se 
face tot pe orizontul 400, 
am căutat să folosim- cei 
mai buni mecanici de 
locomotive. Prin trece-

la 
pe

programul de lu- 
trei schimburi am

rea 
cru 
redus numărul mecanici
lor de locomotivă și al 
însoțitorilor cu 12 pos
turi pe zi, și la puțurile 
de extracție pe verticală 
a fost redus personalul, 
astfel încît am comple
tat toate posturile la ca
re eram deficitari și 
creat un disponibil 
15 oameni 
trecut la 
producție 
pacitatea < 
sterilului 
de introducere a 
rialelor a crescut foarte 
mult prin reducerea 
plimbărilor de personal 
pe aceste puțuri, cu sau fă
ră rost. Un exemplu edifi. 
câtor în acest sens este 
puțul auxiliar Lonea 2 
pe care se face și trans-

î care a 1 
sectoarele 
ale minei, 
de extracție 
pe puțuri

am 
de 

fost 
de 

Ca. 
s a 

Și 
mate-

j?ort de personal (90 la 
sută) pe care se extră- 
geau într-un schimb de 
6 ore doar 80 de vagone- 
te cu steril, acum se ex
trag pe fiecare schimb 
dublu".

Despre 
lectivului 
transport 
de muncă. în cele două 
luni care au trecut de la 
aplicarea noului program 
de lucru nu a fost con
semnată nici o avarie 
nici o defecțiune în 
ceastă activitate care 
stînjenească procesul 
producție; de altfel cele 
peste 1500 tone de căr
bune extrase 
tar în această 
de minerii de 
sînt o dovadă 
ciei acestui colectiv.

co. 
de

activitatea 
sectorului 
vorbesc faptele

Și 
a. 
să 
de

suplimen- 
perioadă 

la Lonea, 
a hărni-

în cursul acestei- săptă- 
mîni, pornind de la nece
sități stringente ale dez
voltării și modernizării im
petuoase a producției de 
cărbune în actualul cinci
nal în Valea Jiului, șantie
rul din Vulcan al I.C.M.M. 
a pregătit toate condițiile 
tehnico-materiale în vede, 
rea trecerii la execuția ce
lui de-al doilea culbutor 
de mare capacitate pentru 
descărcarea cărbunelui 
brut ce urmează să fie 
supus preparării la secția 
din Coroești a I.P.C.V.J. 
Primele lucrări la noul o- 
biectiv sînt programate 
să înceapă în cursul aces
tei săptămîni. Ca și în ca
zul primului culbutor 
aici, vagoanele sosite 
la întreprinderile 
vor fi descărcate 
printr-o singură 
de răsturnare, pe 
de alimentare al 
riei din preparație.
spori astfel substanțial 
capacitatea de manevră a 
trenurilor de cărbune, rea- 
lizîndu-se totodată, 
cerea personalului 
deservește această activita
te.

de 
de 

miniere 
direct, 

manevră 
circuitul 
spălăto- 

Va

red li
căre

(

• MAGAZINUL
mentar nr. 428 al I.C.S.M.Î.
Petroșani este din
pus unor lucrări 
najare, pentru o 
nă organizare a

ieși în întîmpinarea cum
părătorilor cu un comerț 
stradal modern, bine or. 
ganizat. Este in nota 
nerală a comerțului 
movat de colectivul 
cestui mare complex 
mercial.

ge- 
pro- 

a- 
co-nou su- 

de ame- 
mai bu- 
fluxului

intern. Unitatea va fi 
deschisă in cîteva zile.

re-

• PESTE DRUM, ma
gazinul universal „Jiul" va

MMMMMI aaBBBHI MMM MMIiMB

• LA 'ANINOASA, 
mulți locatari din 
23 August au executat lu
crări gospodărești 
înfrumusețare ca :
najări de spații verzi, în-

mai 
strada

și de 
gme-

grădiri metalice, plantări 
de pomi, drenări de teren. 
S.au evidențiat loan Za. 
haria, Ioan Moldovan, 
Constantin Pîrciu, loan 
Mercaș, Carol Konya. A- 
cești gospodari au oferit 
întotdeauna, în comună, 
un exemplu de promptitu
dine în participarea la ac
țiuni patriotice. (Francisc 
Venczel, coresp.).

• PIONIERII clasei 
Vll-a de la Școala gcne-

a'

rală din Paroșeni, au de
pășit angajamentul asumat 
la colectarea de sticle și 
borcane. Drept răsplată, 
vor lua parte la o instruc
tivă excursie pentru 
tarea unor obiective 
rice 
deț.

și economice din 
(ID.)

vizi- 
isto- 

ju-

sezo-NE AFLAM în 
recomandat pentru re- 

pe
nul
coltarea melcilor vii, 
care îi achiziționează uni
tățile cooperativelor de

producție, achiziții și des
facerea mărfurilor. Recol. 
tarea se face în ambalaje 
speciale și după anumite 
criterii (culoarea, diame. 
trul cochiliei), astfel încît 
se recomandă culegători
lor să ceară relații supli
mentare de la unitățile 
U.J.E.C.O.O.P.

tr-o excursie de 4 zile pe 
ruta Petroșani — Rm. Vîl- 
cea — București — Giur
giu — Ruse — Plevna și 
retur. Excursia a fost or
ganizată de comitetul or
ganizației U.T.C. pe liceu 
(C.G.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

• UN GRUP DE ELEVI 
de la Liceul economic 
de drept administrativ 
plecat ieri dimineață

Și 
a 

în

»0_ informăm
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în drepturile și obligațiile lui firești
Prin multitudinea de 

probleme pe care le ia în 
dezbatere, dialogul dintre 
cetățenii veniți să-și 
spună uneori satisfacți
ile, alteori doleanțele ori 
pe amîndouă împreună, și 
cei care-i ascultă cu 
luare aminte, audiențele, 
se înscriu organic în tră
săturile democratismului 
societății noastre socia
liste. La Consiliul popu. 
Iar municipal Petroșani 
numai în trimestrul I al 
acestui an au fost pri
miți și audiați 1122 de 
cetățeni din Valea Jiu
lui. Redăm, în sinteză, 
cîteva din problemele a- 
duse în dezbatere în ul
tima audiență, împreu
nă cu modul în care ele 
au fost elucidate, iar 
multe și rezolvate.

I Prin vorba soției sale, 
minerul Iosif Czimbal- 
mos de la mina Dîlja a 
adus în discuție dolean
ța ca, atunci cînd vor e- 
xista condițiile create, 
să i se asigure un alt 
apartament, în locul ce
lui din strada Construe, 
torul. Locuința deținu
tă în prezent, un aparta
ment cu două camere, 
nu-i mai corespunde ce- 
ințelor, cei patru mem- 

ori ai familiei fiind un 
argument suficient de 
convingător pentru a i 
se acorda o altă locuin
ță. I s-a explicat însă 
necesitatea reală a unui 
răgaz a cărui lungime 
este determinată de rit
mul realizării de către 
constructori a blocului 
119, al cărui amplasament 
a fost recent stabilit.

Așa cum au fost deta

liate în audiență, faptele 
șoferului de la Autobaza 
de transporturi a C.M.V.J., 
Ion Deliu, prezintă o 
gravitate mare și, în ra. 
port de aceasta, impun 
măsuri imediate. Ion De. 
liu își amenință soția și 
cei doi copii cu alunga
rea din domiciliul ce-1 
are la dispoziție in blo
cul 16 din strada Saturn.

ECOURI DIN AUDIENȚELE
DE LA CONSILIUL POPULAR MUNICIPAL

Măsurile stabilite în ca
zul Deliu sînt străbătute 
de umanismul specific 
activității organelor noas
tre de partid și de stat. 
Ele au în vedere rămî- 
nerea soției și copiilor 
în căminul firesc, înca
drarea tinerei soții la în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani, iar atitudinea 
lui Deliu va fi luată în 
discuție de conducerea 
și colectivul autobazei, 
în raport de poziția lui 
— și cu sprijinul acor
dat —, familia va fi re
pusă pe terrîeliile morale, 
economice și legale fi
rești, iar în ceea ce-1 
privește pe „producăto
rul" microdramei, el are 
de ales între munca la 
autobază respectată și 
răsplătită în mod cores
punzător și rigorile unor 
măsuri degradante mer- 
gînd în final pînă la 
desfacerea contractului 
de muncă.

Domnica Tismănaru, 
încadrată ca îngrijitoare 
la Școala generală nr. 1 

Petroșani a crezut că pri
mește, nemeritat, îngă
duință. Pentru nemoti
vatele pe care le-a făcut 
aproape în fiecare lună 
și atitudinea refractară 
față de sarcinile date, 
colectivul școlii i-a fixat, 
pe merit, un termen de 
două săptămîni să-și 
caute alt loc de muncă. 
O măsură adevărat as

pră dar dreaptă.
A fost, de asemenea, 

dezbătut cazul lui Mir
cea Dumitru din Petro
șani, reclamat de unul 
dintre vecinii locului în 
care are o adevărată 
crescătorie de porci.

— Vă rog să mă aju
tați cu... o locuință în 
altă parte a orașului. Nu 
mai putem suporta, mai 
ales în perioada verii, 
poluarea produsă de co
tețele vecinului.

— Nu. Nu avem case 
la care să putem renun
ța în favoarea unor co
tețe.

Decizia dreaptă, adec
vată a fost luată prompt: 
— Dumneavoastră rămî- 
neți în casele pe care le 
aveți. Vom muta în alt 
loc, mai potrivit, cote, 
țele. Stăpînul lor tre
buie să ne înțeleagă.

Se aude, Mircea Dumi
tru ?

Deși am stăruit asupra 
acestor cazuri, ele nu au 
pondere. Dominante au 
fost și în ultimele au

diențe problemele diver
se legate de acordarea, 
schimbarea, întreținerea 
locuințelor. Aceasta a- 
rată că nu s-a înțeles 
încă pe deplin că, mai 
ales repartizarea și 
schimbarea locuințelor, 
intră în atribuțiile im
portante ale conduceri
lor colective ale între
prinderilor și instituți. 
ilor. Aici se cunosc — 
ori ar trebui să se cu
noască cel mai bine — 
cerințele reale și meri
tele oamenilor muncii, 
aici trebuie 6ă Se întoc
mească și să se afișeze 
tabelele cu cei îndreptă
țiți a primi sau a schim
ba locuințele, întreprin
derile și instituțiile fiind 
de fapt și de drept be
neficiare ale celei mai 
mari părți din fondul 
de locuințe.

Pentru reducerea nu
mărului de diverse pro
bleme cu care cetățenii 
vin în audiențe, e nevo. 
ie ca la unele întreprin
deri și instituții să e- 
xiste și să fie urmărită 
cu atenție o evidență a 
mișcărilor beneficiarilor 
de locuințe. Fiecare schim
bare, în plus sau' minus 
în numărul locatarilor, 
și la solicitarea acestora, 
să fie urmată de măsu
rile legale și echitabile 
necesare, la audiențe ur- 
mînd să fie reclamate 
doar eventualele erori 
sau încălcări ale regle
mentărilor în vigoare, 
precum și probleme di
verse de altă natură.

Toma ȚAȚARCÂ

Răspundem cititorilor
• UN GRUP DE CE

TĂȚENI din Dîlja Mare : 
Cercetarea efectuată de 
conducerea Oficiului mu
nicipal de poștă și teleco
municații în legătură cu 
modul în care își îndepli
nește sarcinile de serviciu 
factorița Lucreția Vîlvă- 
resc și răspunsul scris dat 
de aceasta redacției, nu 
confirmă afirmațiile dv, 
de altfel neconcretizate. 
Dacă doriți, puteți reveni 
dar, neapărat, cu fapte con
crete.

• CONSTANTIN NEAC- 
ȘU, Vulcan : Ridicăm în 
atenția conducerii noii ex
ploatări de gospodărie co. 
munală din orașul Vul
can, care-și începe activi
tatea astăzi, toate proble
mele de la blocul 8, stra
da M. Eminescu, împreu
nă cu invitația de a le a- 
naliza și de a informa re- 
daeția asupra măsurilor 
luate. _Vă rugăm să urmă
riți ce se întreprinde și 
să ne scrieți. Același răs
puns și aceeași invitație 
tovarășului Alexandru Sla
vei, locatar al blocului H, 
apartamentul 13 din stra
da Salcîmilor Paroșeni — 
Vulcan și tovarășului Cos- 
tică Bădărău, locatar al 
blocului II, scara 2, ap. 5, 
strada M. Eminescu — 
Vulcan.

• ILEANA PREDUȚ, 
Vulcan : în momentul e

fectuării transferului de la 
U.F.E.T. la E.G.C.L. pu
teați să refuzați încadra
rea oferită și să vă trans
ferați, eventual, la altă 
unitate care vă putea res
pecta încadrarea de la 
U.F.E.T. Aceasta deoare
ce încadrarea cu aceeași 
retribuție la unitatea la 
care v-ați transferat este 
6 posibilitate, nu o obli
gație. E.G.C.L. v-a oferit 
postul pe care l-a .avut li- , 
ber, iar dv. puteați să-l 
acceptați (după cum ați 
și făcut) sau nu.

• PETRU ȘTOI, Uri- 
cani : Sîntem de acord cu 
aprecierile favorabile pri
vind activitatea persona
lului de la noua cantină- 
restaurant din Lupeni, Nu 
putem fi însă de acord 
(ca și dumneavoastră de 
altfel) cu neglijențele 
constructorilor care și-au 
lăsat „urmele"... nedorite, 
în legătură cu balustra
da defectă, ea a fost 
prompt reparată de perso
nalul cantinei, cu forțe 
proprii.

• STELICĂ BANĂ, Lu
peni : Pentru că nu ne-ați 
dat adresa dv., nu v-am 
găsit și, firește, nu vă pu
tem ajuta. Dacă doriți e- 
lucidarea cazului, treceți 
pe la redacție.

S.O.S. din strada Brazilor
O stradă frumoasă, stră

juită de pinii bătrîni din 
apropiere, de unde, proba, 
bil, își trage și numele — 
strada Brazilor din Petro, 
șani. Casele ei frumoase, 
grădinile șî curțile îngri- 
"te îi dau o notă aparte, 

acest început de primă- 
~vară, cînd marea majorita
te a cetățenilor orașului 
nostru au trecut la cură
țarea și înfrumusețarea 
cartierelor, și locuitorii 
acestei străzi și-au curățat 
curțile și grădinile, dar, 
contrar respectului față de 
ținuta orașului, au depo
zitat gunoiul la capătul 
străzii. Mai zilele trecute 
o femeie cu tîmplele în
cărunțite se străduia să 
dea la o parte din fața 
porții ei cenușa, dar veci, 
nii, parcă sfidîndu-i anii 
și munca, continuau să 
depună gunoaiele adunate 
de prin curți, pe grămada 
care creștea, blocînd a- 
proape în întregime in
trarea în stradă.

Un vechi obicei al lo
cuitorilor străzii Brazilor 
era ca fiecare să-și adune 
resturile menajere în reci
pient pînă la ridicarea de 
către cei plătiți pentru a- 
cest lucru. De cînd s-au 
introdus containerele, acest 
bun obicei a fost abando
nat, gunoiul fiind scos în 
container ori în stradă. 
Ne punem întrebarea fi
rească : oare tovarășii de 
la E.G.C.L. Petroșani în a- 
tribuțiile cărora intră eva
cuarea reziduurilor, lucra
re pentru care încasează 
lunar, cu regularitate ta

xele legale, și-au uitat o- 
bligațiile ce ie au ? De ce 
atîta indiferență față de 
oameni ? Ar fi timpul ca 
și tovarășii de la sectorul 
municipal de gospodărie 
comunală și locativă, de
putății să mai treacă prin 
sectoarele repartizate pen
tru a lua măsuri de li
chidare a unor fenomene 
asemănătoare, care creează 
aspecte neplăcute în ora
șul nostru. De asemenea, 
e timpul ca locuitorii stră
zii Brazilor să nu mai po
lueze ozonul plăcut al bra
zilor prin gunoiul depozi
tat chiar la intrarea în 
stradă. Această neglijență 
umbrește prima carte de 
vizită a străzii și calita
tea lor de buni gospodari. 
Totodată, nu este permis 
să se uite că această fap
tă constituie o contraven
ție, care, potrivit normelor 
în vigoare, se sancționea
ză cu amenzi severe. (T.S.)

Să nu afectăm frumosul!
Primăvara oferă harni

cilor gospodari cîmp larg 
de desfășurare a acțiunilor 
de înfrumusețare a cartie. 
relor și străzilor. Aceasta 
a fost din plin simțită și 
în cartierul 8 Martie din 
Petrila, unde harnicii gos
podari au amenajat cu 
gust împrejurimile blocuri
lor. Necazul este că nici 
în anul precedent nici a- 
cum nu s-a ținut cont ca 
frumosul creat să nu fie 
afectat de inestetic. . Și 
trebuie arătat că mai sînt

î........................:............. -... î

Zeci de muncitori de 
la I.U.M. Petroșani au 
participat la acțiuni gos
podărești. în imagine, 
se lucrează la curăța, 
rea podului de Ia Dă- 
rănești.

Foto : Șt. NEMECSEK

blocuri unde locatarii și-au 
împrejmuit micile grădini 
de legume și zarzavaturi 
cu fel de fel de garduri 
total inestetice. (Aseme
nea. garduri sînt destule și 
în Petroșani). Aceste im
provizații sînt în contrast 
cu frumosul din cartier, 
în interesul promovării 
bunului gust, aceste gar
duri trebuie să dispară, în 
acest fel dind un aspect 
plăcut întregului nostru
cartier.

Vasile VI1ȘOREANU

Magazinul alimentar din 
apropierea străzii minei 
din Petrila se numără 
printre unitățile comercia. 
le de profil din localitate 
unde cei ce doresc să va
lorifice ambalajele din 
sticlă la schimb, contra 
marfă sau cu plata în nu
merar nu sînt refuzați ni
ciodată. Dacă în anumite 
perioade în unitate nu e- 
xistă ambalaje în care să 
fie puse sticlele și borca
nele, ele sînt depozitate 
într-un loc mai ferit, iar 
cînd apar lăzile sînt încăr
cate. și expediate. Borcane 
se primesc și la unitatea 
de legume-fructe de la 
parterul blocului nr. 31. 
Dovadă că acolo unde ?- 
xistă preocupare se creea. 
ză și posibilitatea ca gos 
podinele să poată valorifi
ca sticlele și borcanele ce

Mai multă solicitudine
le prisosesc. Nu același 
lucru se întîmplă însă la 
magazinul nr. 26 din car
tierul 7 Noiembrie (res
ponsabil Constantin Băr- 
băcaru). Dar să concreti-
iiiiiiiiiiiiiiiriiiniininim

Notă
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz/ZZZZZZ»

zăm. în ziua de 30 martie, 
spre înserat, tovarășa Ior- 
dana Litcanu de pe strada 
Republicii blocul 31, a- 
partamentyl 43, și-a tri
mis copilul să valorifice 
sticle de 1/1 și 1/2 litri.

— Azi nu primim nici 
un fel de sticle deoarece 
nu avem ambalaje în ce 

• să le punem — a primit 
un răspuns categoric la

l,“".. ....... . ..... ........... .........
DE APA, DAR 

| E TOT PIERDERE 
i în spatele blocului i 
î 19 din strada Minerului i 
i — Petroșani, printr-o i 
i spărtură apărută în lu. I 
i na februarie a-c. în re- j 
i țeaua de alimentare, se i 
i pierde o mare cantita- : 
I te de apă potabilă. Iese 
i din conductă cristalină 
i și se scurge ceva mai j 
I încolo în rețeaua de i 
i canalizare. Unele robi- j 
I nete ale risipei sînt I 
i mai greu -de depistat; ; 
i cel din strada Mineru- : 
i lui, prin care se risi- i 
i pește apa potabilă, este i 
i în văzul tuturor. Și to- i 
I tuși, dăinuie. Pînă cînd? \ 
j (T.V.) 

întrebarea dacă se pn. 
mese sticle.

Copilul a făcut calea în
toarsă către casă cu sticle
le în sacoșă. A doua zi 
s-a dus cu sticle chiar lor- 
dana Liteanu. De la casie
ra de serviciu a primit a 
celași răspuns.

— Nu primim sțicle de
oarece nu avem ambalaje.

De primit le-a primit 
cu multă greutate și nu
mai la intervenția tovară. 
șului Constantin Bărbăea- 
ru.

Or, primirea ambalaje
lor din sticlă de la popu
lație este o obligație a 
tuturor unităților comer
ciale alimentare și de le
gume-fructe și deci trebuie 
ca lucrătorii fiecărui ma
gazin să procedeze în con. 
sccință.
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Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru al landului Bavaria

BONN 14 (Agerpres). To
varășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe 
ai Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit, la 
Munchen, cu Franz-Josef 
Strauss, primul ministru 
al landului Bavaria, căruia 
i-a transmis din partea to
varășului Nicolae
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. un mesaj de salut și 
cele mai bsrfie urări.

Mulțumind, Franz-Josef 
Strauss, a transmis, la rîn- 
dul său, președintelui

Nicolae Ceaușescu salutări 
cordiale și cele mai bune 
urări de sănătate și ferici, 
re personală și de prospe
ritate pentru poporul ro
mân.

în cursul convorbirii ca
re a avut loc cu acest 
prilej au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea 
pe mai departe a relați
ilor dintre România și R.F. 
Germania, precum și uncie 
aspecte ale situației inter
naționale actuale.

La intîlnire a fost pre
zent Ion Rambu, ambasa
dorul țării noastre la Bonn.

Intcivenția României ia sesiunea 
Comisiei Economice O.N.U.

pentru Europa

IILME 20,50

20,30

Acțiuni în favoarea
BONN 14 (Agerpres). 

Kurt Erlebach, secretar 
general al Uniunii vest, 
germane a persoanelor per. 
secutate d" naziști, a adre
sat un a tuturor forțe
lor iubitoare de pace din 
R.F.G., cerindu-le să-și in
tensifice acțiunile împotri
va planurilor de instalare 
a unor noi rachete nuclea
re americane cu rază me
die de acțiune in Europa 
occidentală, pentru elimi
narea tuturor armamen
telor nucleare de pe con
tinentul european. Intr-un 
discurs rostit in cadrul u. 
nei reuniuni a prezidiului 
acestei organizații. Kurt 
Erlebach a arătat că pro
blemele dezarmării și păcii 
vor ocupa un loc central 
in dezbaterile Congresului 
Uniunii vest-germane a 
persoanelor persecutate de 
naziști, care va avea loc 
în perioada 13—16 mai 
a c. la Hamburg.-

+
I.ONDiiA 14 (Agerpres). 

în Marca Britanie a fost 
constituită o nouă organi
zație obștească, denumită 
„Apărarea adevărată", care 
iși propune să militeze îm
potriva cursei înarmări
lor și a pericolului de răz
boi nuclear, pentru o pace 
bazată pe dezarmare. în- 
tr-o declarație-program

păcii și dezarmării
dată publicității la Lon
dra, fondatorii noii orga
nizații — din care fac par
te și o serie de savanți 
cu renume din Marea Bri
tanie — arată că aceasta 
își propune să acționeze 
pentru informarea opiniei 
publice asupra pericole
lor generate de cursa în
armărilor și pentru mobi
lizarea locuitorilor brita
nici la lupta pentru opri
rea competiției actuale în 
domeniul înarmărilor nu
cleare, pentru eliminarea 
completă a armelor nu
cleare,. in primul rînd a 
celor aflate în Europa.

GENEVA 14 (Agerpres). 
Luind cuvântul în cadrul 
dezbaterilor sesiunii Comi
siei Economice O.N.U. 
pentru Europa (CEE 
O.N.U.), ale cărei lucrări 
se desfășoară la Geneva, 
secretarul , executiv al co
misiei, Klaus A. Sahlgren 
(Finlanda), a arătat, între 
altele, că, pe plan econo
mic, anul 1982 s-a soldat 
din nou cu „rezultate dez
amăgitoare" pentru țările 
occidentale, întrucît aces
tea au fost confruntate în 
continuare cu „perioada de 
recesiune cea mai inde- 
lungată din întreaga etapă 
postbelică".

Vorbitorul a adăugat că 
nici pentru anul 1983 
perspectivele economice ale 
statelor vestice nu sint
optimiste.

Referitor la lucrările co
misiei, vorbitorul a arătat 
că un loc central în dez
baterile actualei sesiuni 
îl vor deține problemele 
comerciale, precum și ce. 

"le ale cooperării industria
le între Est ȘÎ Vest, iar 
în cadrul acestei conlucrări 
pc primul plan trebuie să 
se situeze problemele ener
getice, care prezintă o 
importanță majoră pentru 
țările din regiunea CEE/ 
O.N.U.

în intervenția sa, șeful

delegației române, amba
sadorul Ion Datcu, a pre
zentat aprecierile președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
concepția sa privind nece
sitatea de a se face totul 
pentru a se pune capăt 
cursului periculos al eve
nimentelor spre confrunta
re și război, pentru relua
rea și promovarea fermă 
a politicii de destindere, 
de colaborare, securitate .și 
pace în Europa și în în
treaga lume.

Arătînd că România îm
părtășește preocuparea ce
lorlalte state pentru per
sistența și chiar accentua, 
rea unor fenomene nega
tive în economia conti
nentului — cum sînt ca
racterul neechilibrat și re
gresiv al schimburilor co
merciale, recrudescența 
măsurilor restrictive și 
protecționiste, politica fi
nanciară și in special rata 
excesivă a dobînzilor la 
creditele internaționale, 
constringerile energetice ,— 
vorbitorul a prezentat pro. 
punerile României de ac
țiuni concrete în domeni
ile promovării comerțului 
și cooperării industriale, 
colaborării tehnico-științi- 
fice, în special în ce pri
vește tehnologiile de vîrf, 
conlucrării în sectorul e- 
nergiei, industriei, agri
culturii și transporturilor.

PETROȘANI 
iembrie : Secvențe ; 
rea : Vulcanul.

LONEA : Și caii se îm
pușcă, nu-i așa ?

ANINOASA : Prea 
nori pentru riduri.

VULCAN — Luceafărul: 
Despărțirea, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Sosea odată un călăreț.

URICANI : Goz.lan.

21,20
21,45

ti- 22,15

Actualitatea econo
mică.
Forum politico-i
deologic.
Un cinice pe adre. 
sa dv.
Serial științific. Cor
pul uman.
Cadran mondial.
Discorama : Recital 
Julio Iglesia-, 
Telejurnal.

VREMEA

15,25

15,30

17,20

17,30

17,50
20,00

TV
Telex.-
Consultații pentru 
admiterea în învăță, 
mîntul superior teh
nic.
Rezultatele 
„loto".
Emisiune în 
germană.
La volan —
ne pentru conducă
torii auto.
Secvențe din R.P.D. 
Coreeană.
1001 de seri.
Telejurnal.

tragerii

limba

emisiu-

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : ieri, 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de plus 5 grade, iar 
la Paring de minus 4 
grade. Minima a fost de 
plus un grad, respectiv, 
de minus 5 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme rece, cu 
cer variabil, izolat se vor 
semnala averse locale de 
ploaie, iar la munte nin
soare. Vint slab pînă la 
potrivit din sectorul estic. 
Local va cădea brumă. 
Maximele vor fi cuprin
se între plus 5 și plus 10 
grade, iar minimele între 
minus 3 și plus 3 grade.

Stratul de zăpadă în 
Paring ; 7 cm.

Mica publicitate
grădină.

Mar-
4/1V.

stu-

CÎTA NEVOIE DE LO
CURI DE MUNCA există 
în prezent în Italia s-a 
vădit cu prilejul publică
rii, de către administrația 
municipală din Milano, a 
unui anunț prin care se 
face cunoscut că se caută 
zece secretare. La anunț 
au răspuns nu mai puțin 
de 6 450 de tinere femei, 
ceea ce înseamnă 645 de 
solicitante pentru un loc. 
După cum se știe, șomajul 
în Italia afectează in pre
zent peste două milioane 
de persoane, în rîndul că. 
rora o mare parte sînt ti
neri și femei.

PESTE 250 000 DE PER 
SOANE au participat, ieri,

Pe®
pe străzile Dublinului și 
în alte localități ale Re
publicii Irlanda, la o gre
vă organizată în semn de 
protest împotriva creșterii 
alarmante a șomajului și 
împotriva politicii fiscale 
a guvernului. Manifestan- 
ții au arătat că actualul 
sistem fiscal dezavanta
jează persoanele cu veni, 
turi mici.

CERCETĂTORII de la 
„Jet Propulsion Labora
tory" (JPL) din Pasadena 
(California) și-au pierdut 
practic orice speranță de 
a restabili contactul cu 
sonda marțiană . „Viking-1“ 
cane a încetat, în mod mis
terios, să mai emită sem
nale spre Terra în luna 
noiembrie a anului trecut, 
într-un comunicat al „JPL" 
se afirmă totuși că infor
mațiile transmise de că
tre „Viking-1“ au permis 
să progreseze considera
bil studiile asupra planetei 
Marte.

VÎND casă și 
Informații cartier 8 
tie, oraș Petrila, bloc 
(407)

PIERDUT carnet
dent pe numele Sopoian 
Milian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. (408)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bobo- 
loacă Ioana, eliberată de

I.M. Uricani. O declar nu
lă. (409)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Besoiu 
loan și Pleșa Nicolae, eli
berate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (410)

PIERDUT legitimație de 
serviciu p<J numele Rucoi 
Maria, eliberată de pre- 
parația Coroești. O declar 
nulă. (411)

ANUNȚURI DE FAMILIE

MAMA, Albu, tată, fiica și ginerele anunță cu 
adîncă durere dispariția fulgerătoare a scumpei noas
tre fiică, mamă și soacră

PÂSTYURA HEDWIGA 
înmormîntauea are loc în 16 aprilie 1983 ora 16. 

Cortegiul funerar pleacă din strada Petru Maior 6, 
Petroșani. (412)

PIOS omagiu bunului nostru soț, tată, socru bunic 
PASCULESCU GIIEORGHE

un an de lacrimi și regrete de la dureroasa dispari
ție. Familia. (399)

Duminică, 17 aprilie

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învă- 
țămîntul superior a- 
gricol.

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

Enesciana.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. Tot 

înainte I — agendă 
pionierească.
Telefilmoteca de
ghiozdan : „Tarzan“. 

13,00 Album duminical.
Din sumar ;
— Telex ; Concert 
de prînz ; moment 
folcloric. Refrene 
printre flori ; Casca
dorii rîsului ; Roman, 
țe și cîntece de voie 
bună; în parc fan
fara cînta; în ritm 
de vals și tango; 14,30 
— Desene animate: 
Woody — ciocăni toa- 
rea buclucașă ; Stan
țe de primăvară — 
moment poetic ; U- 
mor și muzică... în 
luna Iui april; Colecții 
și colecționari ; în 
arena circului ; Sem. 
nai; Telesport.

16,30 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor. Din 
tainele mărilor.

17,40 Imagini din R.A. Si
riană.

18,10 Călătorii spre viitor. 
Emislune-concurs.

19,00 Telejurnal.
19.20 Cintarea României. 

Poemele muncii.
20,00 Telecinemateca. An

cheta lui Quilier. 
Premieră pe țară. 
Coproducție Anglia— 
R.F.G.

21.45 întîlnire cu opera, 
opereta și baletul.

22,05 Telejurnal.
— Sport.

22.20 Avanpremieră săp- 
tămînală TV.

Luni, 18 aprilie

14.40 Telex.
14.45 Melodii, melodii.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 A patriei cinstire. 

Emisiune de cîntece 
și versuri.

20.35 Panoramic economic.
21,05 Tezaur folcloric.
21.35 Curier cetățenesc.
21.45 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
22.15 Telejurnal.

Marți, 19 aprilie

11,00 Almanahul familiei.
11.30 Moment folcloric.
11.40 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
12,10 Panoramic economic.
12.40 Desene animate.
15.30 Telesport.
17.15 Clubul tineretului.
17.45 1001 de seri.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Videotecă internațio

nală.
21,05 Teatru TV. Georges 

Dandin, de Moliere.
22,15 Telejurnal.
ZZZZZ/ZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

PROGRAMUL Ți/
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/

Miercuri, 20 aprilie
15,50 Telex.
15,55 Fotbal : Universita

tea Craiova — Benfi
ca Lisabona, meci 
retur în semifinale
le „Cupei U.E.F.A.".

17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo, 

mică.
20.30 Melodii și interpreți.
20.45 Forum politico-ideo

logic.
21,00 Film artistic. Casa 

din strada Garibaldi 
premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor engleze.

22.15 Telejurnal.
Joi, 21 aprilie

11,00 Pași de viață lungă.
11.30 Film serial. Bulevar

dul Paulista.
12,05 Muzică populară.
12.15 Tribuna O.D.UJS. — 

Cu oameni pentru 
oameni.

12,35 Desene animate — 
Micuța Nell.

16,00 Telex.
16,05 Școala satului, școa. 

lă pentru sat.
16,25 Studioul tineretului.
17,45 1001 dc seri.
20,00 Telejurnal.

20.15 Fotograme din reali
tate — Reportaje,’ in
terviuri, relatări,
transmisiuni directe, 
muzică.

21,00 Film serial. Visuri 
destrămate.

21.30 Ancheta TV.
21.50 Ritmuri muzicale.
22.15 Telejurnal.

Vineri, 22 aprilie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
mîntul superior teh
nic.

15,20 La volan.
15.30 Emisiune in limba 

germană.
17,25 Rezultatele tragerii 

loto.
17.30 Spiritul novator — 

izvorul forței teoriei 
revoluționare. 113 
ani de la nașterea 
lui V.I. Lenin.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

20,20 Partidului erou, cîn- 
tul inimilor noastre 
— Cîntece patrioti
ce și revoluționare.

20,35 Actualitatea econo
mică.

20.45 Cadran mondial.
21,05 Film artistic. Labi

rintul. Producție a 
Casei de filme Trei.

22,25 Telejurnal.
Sinibătă, 23 aprilie

11,00 Noi în anul 2000.
11,15 Film serial. Visuri 

destrămate.
11.45 Ora de muzică.
12,30 Din marea carte a 

patriei — Tradiții de 
eroică luptă revolu
ționară a clasei mun. 
citoare — documen
tar.

13,00 La sfîrșît de săptă- 
mînă (I).
Din sumar:

— Telex.
— Privindu-ne țara, pri. 

vindu-i pe oamenii 
ei. Reportaj.

— Tangoul veșnic tînăr.
— Muppets și_ un invi

tat.
— Profesiunea de cre

dință a unui regizor.
— Mari maeștri ai bale

tului.

— Foaie verde de bujor, 
mergi Tclcajen repe
jor — cîntece.

— Roza vînturilor.
— Marele Will — din 

sonetele lui W. Sha. 
kespeare.

— Secvența telespecta
torului.

— Gala desenului ani
mat.

— Microrecital.
— Telesport.

18.30 Săptămîna politică.
18,45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Poarta nouă de lu

mină.
19.30 La sfîrșit dc săptă- 

mînă. (II)
Din sumar :

— Ritm și melodie.
19,40 Teleenciclopedia.
20,10 Serial : I.L. Caragia- 

le în regia lui Sică 
Alexandrescu.
„Articolul 214“.

20.30 Dansați cu noi.
20,50 Film serial — Bule

vardul Paulista. Epi
sodul 5.

21.30 Ale vieții valuri —< 
Antologie umoristică 
din lucrările lui Tu
dor Mușatescu.

22,20 Telejurnal.
— Sport.

22.30 La hanul melodiilor.
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