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Realizări de prestigiu 
în economia 

Văii Jiului
r Livrări ritmice 

la export
Expediind în prima de

cadă a lunii aprilie o 
cantitate de 207 mc ce
luloză de fag, iar în a- 
ceste zile, alte 5 vagoa
ne din același produs 
destinat beneficiarilor 
externi, colectivul UFET 
Petroșani are asigurate 
toate condițiile îndepli
nirii integrale a preve
derilor lunare la export 
— la acest sortiment de 
bază. Urmează să fie în
cărcate și expediate în 
cîteva zile și cantitățile 
de mangal prevăzute prin 
plan, produsul fiind pre
gătit în acest scop. Cu 
cei 247 mc expediați în 
această lună la sortimen
tul lemn pentru construc
ții rurale, forestierii din 
Valea Jiului au reușit să 
onoreze deja întreaga 
sarcină prevăzută pentru 
semestrul I al anului la 
acest produs destinat 
beneficiarilor externi.

consfătuire

Creșterea producției 
de cărbune în preocupările 

prioritare ale organelor 
și organizațiilor de sindicat
In organizarea Consi

liului Central al U.G.S.R., 
Comitetului Uniunii Sin
dicatelor din întreprinde
rile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică 
și a Ministerului Minelor, 
în Valea Jiului se desfă
șoară, incepînd de ieri, o 
consfătuire de lucru cu 
caracter de schimb de ‘ ex
periență consacrată- gă
sirii de noi posibilități, 
forme și mijloace pentru 
îmbunătățirea activității 
organelor și organizațiilor 
de sindicat și consiliilor 
oamenii -i muncii în dome
niul extracției cărbunelui. 
Participă mineri, șefi de 
brigadă. cadre tehnico- 
inginerești, președinți ai 
comitetelor de sindicat și 
ai comisiilor pentru pro
blemele economice, ale 
pregătirii profesionale și 
autoc- c lucerii muncito
rești din toate județele 
țării cu industrie carbo
niferă

Ieri, in prima zi a cons
fătuirii, participant»! au
urmărit experiențele e-
fectuate în poligonul de
încercări practice al Cen
trului de cercetare pentru 
securii ar minieră din Pe
troșani. în continua
re, a fost efectuată o

U.E, PAROȘENI

8 milioane kWh peste prevederi
Producția de energie electrică „pulsată" supli

mentar în rețelele sistemului energetic național de 
Ia începutul anului de către energeticienii U.E. Pa- 
roșeni a depășit în aceste zile cifra de 8 milioane 
kWh, din care 7,1 milioane kWh în primul trimes
tru al anului. Graficul de putere realizat în ace
eași perioadă a fost în proporție de 102,5 la sută. 
Au fost realizați și depășiți, de asemenea, ceilalți 
indicatori productiv-economici.

0 nonă capacitate de producere
a aerului

Eforturile susținute 
depuse de către forma
țiile de constructori și 
montori, condițiile cnga- 
nizatorice create, ca și 
sprijinul efectiv primit 
din partea beneficiarului 
a condus la finalizarea 
înainte de termen a lu
crărilor de montaj ale 
unui nou turbocompre- 
sor, de mare debit, în 
stația de aer comprimat 
pentru subteran a I.M. 
Aninoasa. Execuția o- 

documentare în atelierele 
IPSRUEEM Petroșani.

Dezbaterile consfătuirii 
se desfășoară astăzi, la în
treprinderea minieră Lu
peni. Vor fi prezentate re
ferate cu privire la preo
cupările consiliilor oame
nilor muncii pentru mai 
buna organizare a produc
ției, creșterea indicelui de 
folosire a mașinilor și u- 
tilajelor, întărirea ordinii 
și disciplinei tehnologice, 
precum și cu privire la 
acțiunile întreprinse pen
tru aplicarea și generali
zarea inițiativelor înainta
te, mai buna organizare a 
activității de revizii, repa
rații și întreținere a utila
jelor din dotare. Refera
tele sînt susținute de re
prezentanți ai întreprin
derilor miniere, combina
telor carbonifere. Minis
terului Minelor și Minis
terului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini. De 
asemenea, vor fi făcute 
comunicări pe tema pre
gătirii și perfecție nării 
profesionale a muncitori
lor, creșterii rolului mais
trului și biroului grupei 
sindicale în organizarea și 
desfășurarea întrecerii so
cialiste.
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comprimat
biectivului a fost încre
dințată șantierului din 
Livezeni al I.C.M.M., la 
lucrări contribuind for
mațiile conduse de loan 
Zestran — parte electri
că și automatizare, 
maistrul Dumitru Balea 
— montaj, și maistrul 
principal Dumitru Ghcor- 
ghe — construcție. îri‘ a- 
ceste zile, turbocom- 
presorul a intrat în rodaj 
tehnologic.

(Continuare în pag. a 2-a)

Acordul global — sursa de realizare 
unor cîștîgurî suplimentarea

Programul de aplicare 
a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a P.C.R. din 
16—18 decembrie 1982 în 
domeniul retribuirii mun
cii, repartiției veniturilor 
oamenilor muncii a fost 
dezbătut cu deosebit in
teres atît la nivelul sec
torului cît și în brigăzi. 
De pildă, împreună 
ortacii din brigada 
care o conduc, am des
prins din acest program 
avantajele de care pu
tem beneficia noi, mine
rii. Acordul global — 
nouă formă de retribui-

cu 
pe
3-

Aspect de muncă 
din abatajul unde își 
desfășoară activitatea 
minerii din brigada 
condusă de Ion Nicolae 
(în stînga imaginii) din 
sectorul II al LM. U- 
ricani.

La sfîrșitul a două decade

Minerii sporesc de la o zi 
la alta roadele strădaniilor 

depuse în subteran
Acum, în preajma 

marii sărbători a muncii, 
la încheierea celei de a 
doua decade a lunii a- 
prilie, producția de căr
bune extras înregistrea
ză un progres evident, 
ceea ce oferă garanția 
redresării situației eco
nomice la nivelul Com
binatului minier Valea 
Jiului. In ultimele zile 
ale peiiordel amintita 
tot mai multe întreprin
deri miniere raportează 
depășirea producției me
dii zilnice planificate. 
Astfel, ntmai în ziua de- 
20 aprilie șase colective 
miniere înregistrau. îm
preună, o depășire a pre 
vederilor de plan stabi
lite pentru ziua respecti
vă de 1366 tone de căr
bune, cele mai mari de
pășiri obținîndu-le mine
rii de la Lupeni (plus 

în dezbatere publică : proiectul Programului de 
aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului în domeniul retribuir i și repartiției 

veniturilor

re, vă mobiliza pe toți 
minerii din colectivul 
sectorului nostru, indife
rent că lucrează la fron
tul de cărbune sau în 
echipele de aproviziona
re și întreținere. Noi, cei 
care facem parte din a- 
ccaslă biîgadă am fesț < 
retr'buiți și pînă acum

681 tone), Dîlja (plus 
486 tone) și cariera Cîm- 
pu lui Neag (plus 129 
tone).

Realizările de presti
giu obținute de colecti
vele întreprinderilor mi
niere Vulcan, Paroșen?., 
Lupeni și cariera Cîm- 
pu lui Ne-ig ridică pe 
noi trepte hărnicia mi
nerească. împreună, în
treprinderile amintite au 
extras peste prevederile 
celor două decade 11 776
tone de cărbune. In
fruntea întrecerii se si
tuează colectivul carie
rei Cîmpu lui Neag, care 
prin producția extrasă 
suplimentar, la zi, în a- 
ceastă lună (5915 tone de 
cărbune) și-a îndeplinit 
deja șart inile planificate

Dorin GIIEȚA 

dai t.-■ t- 
de top 
la extra-, ția 
întîmpinam

tot îi: aeonl.
in.i. sprijiniți 
care concură 
cărbunelui 
unele greutăți.

Trebuie . subliniat 
faptul că odată, cu tre
cerea Ia aplicarea acestor 
măsuri se va reduce 
fluctuația . de personal

Festivaiul- 
concurs 

„Fintecul 
adincuiui"
$ Mîine seară concursul 

de muzică populară Q 
Ieri s-a efectuat jurizar-a 
fotografiilor înscrise in 
concurs. ® Incepînd din 
această dimineață au loc 
repetiții • Cabana Ku- 
su, o gazdă primitoare 
• Aport excelent al orga
nizatorilor.

Casa de cultură din Pe
troșani trăiește în aceste 
zile atmosfera marilor ma
nifestări cultural-educati. 
ve, prilejuite de cea de-a 
11-a ediție a festivalului- 
concurs de muzică popu
lară, ușoară, poezie și ar
tă fotografică „Cîntecul 
a d î n c u 1 u i“. Ieri 
dimineață s-a procedat la 
o selecție riguroasă a po
eziilor trimise pentru con
curs. Ultima zi pentru 
înscrierea participanților 
la concursul de poezie es
te sîmbătă, pînă la ora 9. 
De asemenea, s-a efectuat 
jurîzarea lucrărilor foto, 
care impresionează prin 
bogăția tematică și inge
niozitatea procedeelor ar-

Mircea BUJDRESCU

(Continuare în pag a 2-a)

Secția de prelucrări" jj 
mecanice de la 
IPSRUEEM Petroșani. '

Foto : Șt. NEMECSEK 

con- 
i li
se

prin introducerea 
tractului-angaj ament 
dividual prin care 
voi reglementa raportu
rile 'intre unitățile so
cialiste și pers vuitul 
muno tor, drep’urile și 
obligațiile acestora. Con
sider că prin semnarea 
aees.ui con trac t-anga la
ment de fiecare nou în
cadrat, perioada de 5

Ilie AMi)R ARIȚEI, 
maistru, șef de brigadă 

la I.M. Uricani
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Acțiuni de propagandă diversificate, 
axate pe prioritățile economico-sociale

„Dereglările** 
au fost

eliminate
■ UN PRIM OBIECTIV 

— POPULARIZAREA 
LEGILOR

unor ac- 
de pro- 

asigura- 
și aplică

rii legilor de către 
largă a cetățenilor 
șului constituie o 
cupa re permanentă 
miletului orășenesc 
partid din 
în centrul 
ției organului 
de partid, a 
popular a stat 
timp prelucrarea și dez
baterea unor- acte norma
tive de o importanță ho- 
tărîtoare pentru viața so- 
cial-economică a locali
tății. O asemenea 
dezbatere amplă la care 
au participat 
ai comitetului 
de partid, membri ai bi
roului executiv a) " 
siliului popular a 
lejuit-o prelucrarea le
gii nr. 10 privind parti
ciparea cetățenilor Ia
gospodărirea și înfrumu
sețarea localităților, 
batere la care au 
parte deputății 
lui popular, 
comitetelor 
din circumscripțiile 
lectorale, președinții 
administratorii 
ilor 
Cu 
s-au 
ti lor 
privind 
pectăril 
gale.

Tot în 
mini s-a

Desfășurarea 
țiuni multiple 
pagandă pentru 
rea cunoașterii

masa 
ora- 

preo- 
a co

de 
Vulcan, 

aten- 
orășenesc 

consiliului 
în ultimul

secretari 
orășenesc

Con-
pri-

dez- 
luat 

consiliu- 
președinții 

de cetățeni 
e-
ȘÎ 

asociați- 
atari, 
t prilej 

activiș- 
legitimații 

urmărirea res- 
prevederilor le-

de loc 
a c e s 
înmînat 

obștești

ultimele săptă- 
prelucrat cu toți

Acordul global
•Urmare din pap Ii

cetățenii cu gospodării 
individuale din Coroești, 
Paroșeni și Dealu Ba- 
bii, localități componen. 
te ale orașului, Decretul 
Consiliului de Stat cu 
privire la declararea a- 
nimaleior, înstrăinarea și 
tăierea bovinelor și ca
balinelor.

Ample 
pagandă 
dezbateri 
derile economice, 
lectivele de agitatori, lu
crătorii , din comerț, la 
stațiile de radioamplifi
care, în căminele de ne- 
familiști. afișarea la pa
nouri și gazete de pere
te 
popularizării 
Programului în 
niul retribuirii și 
tiției veniturilor, 
lor normative 
conviețuirea ■ în 
te etc.

acțiuni de pro-
— prelucrări și 
în întreprin- 

cu co-

au fost consacrate 
proiectului 

dorne- 
repar- 

a acte- 
privind 
societa-

economice 
organizați- 
au între- 

pentru re-

B ÎN SPRIJINUL 
REALIZĂRILOR DE 

VÎRF ÎN PRODUCȚIE
In unitățile 

ale orașului 
ile de partid 
prins măsuri
înnoirea propagandei vi
zuale și îmbogățirea con
ținutului acesteia în sen
sul reflectării 
lelor sarcini ce 
lectivelor de muncă 
spiritul hotărîrilor 
ferinței Naționale și 
celorlalte documente 
partid. O deosebită aten
ție acordă propaganda 
vizuală realizării și de
pășirii sarcinilor de plan, 
popularizării rezultate
lor de vîrf, a fruntașilor

principa- 
revin co_ 

în'» 
Con- 

al 
de

în producție. Astfel, e- 
diția uneia din zilele tre
cute a panoului „Fap
tul zilei" de la I.M. Pa
roșeni a fost consacrată 
succesului obținut de mi. 
nerii brigăzilor conduse 
de Nicolae Brutu .și Vic
tor Romeghea care, pe 
baza unor productivități 
de vîrf, de 15 și 24 to
ne/post, cu cîte, 6, res
pectiv, 10 tone/post su
perioare prevederilor, au 
obținut depășiri zilnice 
substanțiale ale planu
lui de producție.

Asemenea preocupări 
există în domeniul pro
pagandei vizuale și la
I.M. Vulcan. preparația 
Coroiești și S.S.I-I. în
plus, la mina Vulcan 
propaganda vizuală și-a 
intensificat „ofensiva 
critică" împotriva 
telor de indisciplină 
producție, 
ediție recentă 
stabilite de 
muncitorească" 
unor absentomani 
La S.S.H. 
popularizare 
în cadrul 
vizuale rezultatele 
nute în cadrul 
tehnice — foaie 
tă la gazeta 
expoziție cu ultimele 
ații ale colectivului 

încă o notă bună 
tru organizațiile 
'partid și sindicatele 
la I.M. Paroșeni, 
și S.S.H. 
noit în 
nourile 
lașilor 
sul ui.

ac- 
în 

consacrînd o 
măsurilor 
„j udecata 
în căzu) 

notorii.
largă 

bucură
de o

se 
propagandei 

obți- 
crcației 
voia ti

de. perete, 
cre- 
etc.

pen- 
de 
de 

U.E.P. 
care au reîn- 

această lună pa- 
dc pe aleea frun- 
din centrul ora-

Dan STEJARU

CONTRASTE
NOROCUL — CUM 
ȘI-L 1 ACE OMUL

Patru ași într-ale jocu
lui de noroc : Petru Pasi- 
tonu, C'ostcl Marin. Geza 
I.umperdean și Ai. Steles- 
cu din Lupeni au parolat 
eîteva poturi, fiecare 
teptînd „întîlnirea 
vorba aceea — ori 
nia ori cîștig. La 
nire“ au intrat însă oa
menii legii, care 1 
confiscat bleintul cu 
ober de cîte 1000 lei 
care. Norocul e cum 
face omul, dar cînd 
încalcă prevederile 
crețului nr. 153/1970, 
iima mînă" e întotdeau
na cu ghinion.

NEGHINA
AMÂRAȘTE PUNEA
Șase lucrători ai Fabri

cii de morărit și panifica. 
ție din Petroșani au fost 
puși recent în discuția co
lectivului pentru încerca
rea de a sustrage produ
se din fabrică. Colectivul 
le-a atras atenția că ne
ghina

Deci, 
vor fi 
opiniei

CU... PAHARUL PLIN

aș- 
niare“, 
caceal- 
„întil-

le-au 
un 

i fie- 
și-1 
se

De
rul

amărăște plinea, 
la prima abatere, 
„cernuți" de 
publice.

sita

Noaptea nu se vede, 
și-au zis Gabi Andreevici 
.și Nicolae Stane, de Ia 
i.U.M.P., prezentîndu-se la

I NOI GARSONIERE. In

influența
Au duhnit

at
insă

serviciu sub 
coolului.
de la o poștă, motiv pen
tru care, încă de la poarta 
întreprinderii, 
miși la odihnă, 
te de
s-a

au fost tri- 
nu înain- 

a li se spune că 
umplut deja paharul...

CU TREBURI 
PRIN ORAȘ

a asi-Avea sarcina de , 
gura paza obștească a u- 
nor obiective ale I.U.M.P. 
Dar Florea Ristea și-a pă
răsit postul, întrucît... a- 
vea de rezolvat niște tre
buri prin oraș. Conform 
Decretului nr. 231/1974 s-a 
ales cu o amendă consis
tentă. Fiindcă cine își pă
răsește postul, ...va posti.

EOC ÎNECAT 
IN ALCOOL

Avind un foc la inimă, 
fochistul Gheorghe Ionescu, 
de la I.M. Livezeni și l-a 
înecat în alcool. Apoi s-a 
prezentat la lucru în schim
bul 
din 
foc 
iui, 
tre _ 
rilor Decretului 400/1982.

III. Cînd s-a trezit 
mahmureală s-a făcut 
și pară pe meteahna 
jurînd să nu mai in- 
in... focurile prevede-

cu

Rubrică redactată de 
Ion VULPE, 

sprijinul organelor 
miliție

de

I 
I
I

II
I
I 
I
I

I
I
I
I
I 
I
I
l 
I 
I
«1
I
I

I
I
I
I

Aspect din cadrul 
noului magazin univer
sal „Jiul** din Petroșani.

I apropierea pieții agroa- 
limentare din Petroșani 
a început construcția, u.

• nor noi garsoniere. Este I vorba de blocurile Q și
Q 1 cu cîte 40 garsoniere I fiecare. Constructorii din
cadrul șantierului 1 Pe- 

i troșani au săpat deja

SPECTACOLE PENTRU 
COPII. Teatrul „Țăndă
rică1* din București în
treprinde un turneu în 
Valea Jiului cu specta
colul de marionete „A- 
notimpurile 
Vladimir 
gia Irina

| fundațiile în spații largi, 
| iar de ieri au început 
\ turnarea butoanelor. (V.S.)

cu 
marionete 

! Mînzului** dr 
Simon (re- 

Niculescu).
Spectacolele vor fi 
zentate la Petroșani 
aprilie), Lupeni (28 
prilie), Petrila 
lie) și Vulcan 
lie). (V.S.)

PLOMBĂRI, 
gropi, artera 
de circulație din orașul

I iii— «X

(29
(30

pre-
(27 
a- 

apri- 
apri-

dePlină
principală

Dintr-o scrisoare de răs
puns sosită la redacție de 
la Oficiul de poștă și te
lecomunicații al munici
piului Petroșani. în urma 
publicării raidului-anche- 
tă „Dereglări pe calea 
difuzării presei", aflăm că 
s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru eliminarea 
dereglărilor. Printre 
le, în scrisoare se 
cizează că „toți 
rii de la chioșcurile 
ziare au fost 
S-a înființat o 
ziarelor 
zilnic pentru 
cadală 
tat. 
nea, ca unitățile 
naio oficiului 
din localități să 
ze zilnic cum ajunge zia
rul „Steagul roșu" la ci
titori pentru a se lua mă
suri corespunzătoare, o- 
perativ, atunci cînd apar 
întârzieri**. în final, pri
mim asigurări că se va fa
ce totul pentru îmbună
tățirea difuzării ziarelor.

alte- 
pre- 

gestiona- 
de 

reinstruiți. 
evidență a 

nevîndute în stoc 
reglarea de- 

a tirajului solici- 
S-a stabilit, de aseme- 

subordo- 
municipal, 

raporte-

se

Iă 
ti
an 

le cream posi-
de calificare în 

a ■ 
că

ani la care se obligă să 
nu părăsească întreprin
derea va determina atît 
creșterea numărului de 
personal muncitor cît și 
posibilitatea de a se ac
ționa pentru calificarea 
acestui personal pentru 
diferite activități care 
desfășoară la mină.

Pînă acum veneau 
noi în brigadă unii 
neri care lucrau un 
sau doi, 
bilități
anumite meserii și 
tunci cînd credeam 
putem să îi folosim 
colo unde avem nevoie 
de ei șl unde calificarea 
le dădea dreptul, ne tre
zeam că pleacă la o al
tă întreprindere minieră 
sau chiar din Valea Jiu
lui. Măsurile stabilite 
prin program în această 
direcție sînt binevenite. 
In cei care s-au investit 
bani de către o între
prindere minieră sau al
ta trebuie să rămînă a- 
colo să-și facă datoria, 
să răspundă prin fapte 
de muncă la încrederea 
care li s-a acordat.

Totodată consider că 
se va întări mult disci
plina, atît la nivelul for-’ 
mațiilor de lucru 
Ia nivel de sector 
întreprindere. Celoi 
absentează 
la lucru, 
astfel procesul 
ducție, le vor 
te sancțiuni și 
•conform legii, 
continuă și după ce au 
fost avertizați să absen
teze nemotivat vor li în
depărtați din colectiv. 
Decît să ai în brigadă 
2—3 oameni care vin la 
lucru cum vor ei și care 
să-ți dezorganizeze locul 
de muncă, mai bine.te 
lipsești de ei, iar veni
turile vor fi împărțite 
numai celor care își fac 
conștiincios datora. Con
sider că odată cu aplica
rea programului în do
meniul retribuirii mun
cii se va întări ordinea 
șl disciplina la toate ni
velurile și că producția 
de cărbune extrasă zil
nic din fiecare abataj va 
crește, fiecare miner 
fiind interesat să-și 
gure cîștiguri cît 
mari prii, muncă.

cit șl 
Și 

care 
ner.ioti /at de 
dezorganizînd 

de pro- 
fi aplica- 
penalizări 
iar dacă

Festivalul
concurs

Roadele strădaniilor depuse în subteran
(Urmare din pag. 1)

r.enlru primele 4 luni ale 
anului Caracteristica e- 
sențiaiă a întregii activi
tăți desfășurate de colec
tivul carierei o constituie 
constanța realizărilor.

Evidențiem în mod deo
sebit saltul cantitativ în
registrat de minerii de la 
Paroșeni, care, la zi, în a- 
ceastă lună au obținut o 
producție suplimentar ex
trasă de aproape 1 300 to
ne de cărbune. Mai im
portant de remarcat este 
ritmicitatea realizărilor și 
constanța depășirilor. Zi 
de zi colectivul întreprin
derii a înregistrat depă
șiri ale prevederilor de 
plan cuprinse între 91 și 
385 tone de cărbune.

Evidențiem, de aseme
nea, strădaniile minerilor 
de la Lupeni și Vulcan, 
care deși în primele zile 
ale lunii înregistrau ne- 
realizări ale sarcinilor 
planificate, începînd cu 
decada a doua nu numai 
că și-au îndeplinit preve
derile de plan, dar au re-

Petrila ridica multe pro
bleme șoferilor, care fă
ceau adevărate cascadorii 
cu mașinile. Dar de cîte- 
va zile echipa de, asfalta- 
tori condusă de Ion Ba- 
sanete a început plomba
rea străzii. Pînă acum 
s-au plombat mai bine de 
doi kilometri din stradă 
și lucrările continuă în 
ritm susținut. (Vasile 
Beldie, coresp.)

UN POSIBIL MUZEU. 
Pe Valea Balomiruluî, în 
Uricani, mai funcționea
ză încă instalații a!e stră
vechii tehnici țărănești,

cuperat și restanțele acu
mulate raportînd 
rea prevederilor 
ia zi, pe această 
3530 și, respectiv, 
ne de cărbune.

Cu toate aceste reali ■)' 
zări deosebite obținute de 
întreprinderile amintite 
anterior, combinatul mi
nier, la nivelul Văii Jiu
lui, a înregistrat de la în
ceputul lunii un minus de 
peste 46 000 tone de căr
bune brut, minus la care 
au contribuit mai ales în
treprinderile Aninoasa și 
Livezeni. Cele două în
treprinderi nu și-au rea
lizat prevederile de plan 
decît în proporție de 69.4 
și respectiv 
ceea ce în 
reprezintă 
17 675 de 
și 16 804 
Pentru a 
mai clară

depăși- 
de plan, 
lună cu 
1068 to-

55,1 la sută, 
unități fizice 
restanțe 

tone (Aninoasa) 
tone (Livezeni). 
crea o imagine 
despre „eficien

ța" cu care se acționează 
la mina Livezeni, amintim 
un singur aspect : 
16 804 tone restanță 
fost înregistrate în condi
țiile unui plan mediu zil-

de

cele
au

acționate de forța piciu
lui. Este vorba de piua 
Măriei Văgăun și de vîl- 
torile aceleiași gospodine 
și ale vecinilor săi Iosif 
Florănescu și Ion Roman. 
Cu puțină vreme in urmă, 
pe același pîrîu funcțio
nau un gater și o moară 
de apă. Așadar, pe Va. 
lea Balomiruluî, un posi
bil muzeu al tehnicii ță
rănești. Ce ziceți de idee, 
tovarăși de la Muzeul 
mineritului din Petroșani? 
(EV.)

CUPĂ OMAGIALĂ. 
Deși sîntem în plină pri

o

nic de 2 200 tone de căi 
bune, plan care este 1 
nivelul unor sectoare pu
ternice ale Văii Jiului și 
care sînt conduse doar de 
șefii de sectoare și ad- 
juncții lor. Deși am mai 
spus-o și cu alte prilejuri, 
o facem din nou — am
bele întreprinderi minie
re (Aninoasa și Livezeni) 
beneficiază de o dotare 
tehnică deosebită, în mă
sură să asigure îndeplini
rea integrală a prevede
rilor de plan, dar cu
condiție: utilajele moder
ne — în care s-au investit 
sume importante — să fie 
folosite, să producă. Mo
dul în care sînt folosite 
la Lupeni și Paroșeni, le 
poate sluji de exemplu, un 
exemplu concludent, con
vingător.

Țara, partidul și statul 
nostru au făcut eforturi 
considerabile pentru achi
ziționarea acestor utilaje, 
pentru proiectarea și cons
truirea lor, iar aceste e- 
forturi nu pot fi . răsplă
tite decît într-un singur 
fel — dînd țării cît mai 
mult cărbune.

măvară, numeroși ama
tori de schi mai caută în
că zăpezile prezente pe 
crestele munților. Sîmbă
tă' .și duminică (23 și 24 
aprilie a.c.) pe pirtia de 
șchi de lingă cabana „Bu- 
ta“ din masivul Retezat 
se va desfășura prima 
ediție a unui concurs de 
schi dotat cu „Cupa A- 
drian Napău". Sînt invitați 
să participe amatori de 
schi din întreaga Vale a 
Jiului. (VJS.)

REPROFILARE. Unita
tea Alimentara nr. 29 din 
orașul Petrila se va extin

„Cîntecul 
adîncului“ (

'Urmare din pag. I)

tistice folosite. Astăzi, in
tre orele 8—13 și 14,30— 
16 au loc repetiții pen
tru concurenții interpreți 
de muzică populară. A- 
companiază taraful ansam
blului „Parîngul" al mineri
lor Văii Jiului.

...începe numărătoarea 
inversă. Organizatorii »înt 
într-un continuii du-te-vi- 
no, la gară, la înscrieri, la 
masă, la cazare. Condiți
ile create oaspeților noș
tri sînt excelente, cabana 
Rusu este, ea de obicei, o 
gazdă primitoare. Ca la 
toate concursurile, nu lip
sesc emoțiile. Sîmbătă, la 
ora 17, primul gong. Suc
ces !

de, prin includerea
noi raioane de desfacere 
la parterul unui bloc de 
locuințe din imediata ve
cinătate. Raionul actual 
pentru produsele lactate 
și mezeluri se va muta în 
noile spații, iat* unitatea 
se va reprofila în auto
servire. »(Gh. B.)

Rubrică realizată de 
V, STRAUȚ 

jnfoginorg
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Cum se fac micile grădini
din cartiere

In sprijinul cetățenilor 
iubitori de frumos și u- 
til. al comitetelor asoci- 
țiilor de locatari preo
cupate de rezolvarea u- 
nor probleme gospodă
rești ale cartierelor, fa
cem următoarele preci
zări cu privire la cultiva
rea unor spații din preaj
ma blocurilor.

Acolo unde există ase
menea spații mai mari și 
oameni dornici să le cul
tive, terenurile respective 
vor fi parcelate și acor
date — pe bază de con
tract, și cu tariful stabi
lit — solicitanților.

în ultima perioadă 
insă unii cetățeni au în
ceput să-și facă mici 

grădini pe zonele 
ale blocului. In 
cu aceste cazuri 
în primul rînd 
dunării generale 
tarilor din blocurile 
cauză. Acestea 
partea din zona 

blocului 
fi cultivată,

verzi 
legătură 
relevăm 

rolul a- 
a loca

lii 
hotărăsc 

aparți
nătoare blocului care 
poate fi cultivată, cu 
respectarea condițiilor 
(pe care ie vom sublinia 
mai departe) 
instituția 
teritorială 
popular. 1 
fiecare 
vrea, ci 
târăște 
tarilor, 
hotărî rea 
valabilă numai 
blocul respectiv și 
nu se pot face 
„în vecini", pe 
parținătoare blocurilor de 
alături, fără acceptarea 
locatarilor respectivi. In 
acest fel se hotărăște, de 
fapt, acordarea pentru 
cultivat solicitanților res- 

V _______________

impuse de 
administrativ. 
— consiliul 

Deci, nu-și face 
grădină 

acolo unde 
adunarea

Se înțelege 
locatarilor este 

pentru 
că, 

grădini 
zonele a-

unde 
ho- 

loca- 
că

peclivi a unor suprafețe 
din zoncie de folosință 
comună ale blocurilor. 
Cît privește condițiile de, 
care trebuie să țină cont' 
adunarea locatarilor Și 
le îndeplinească, 
au în vedere 
uărții estetice 
blocului și în 
porțiunilor ce 
străzile principale, 
a; este spații se 
dă să se planteze 
dafirl și alte flori, 
cum și arbori ornamen
tali. Nu se vor face gră
dini pe spațiile de joacă 
pentru copii, aleile pie- 
tonalc și alte spații pe 
care majoritatea loca
tarilor dorește să le men. 
țină pentru folosință co
mună (pentru flori, în
tins rufele la uscat, scu
turat covoare, amplasarea 
containerelor pentru re
ziduuri etc).

Pentru terenurile 
se din utilizările 
ne și trecute în 
ța individuală a 
ițelor care le-au 
tat, împrejmuit și 
vat, posesorii 
trebuie să încheie 
trade și să achite 
le corespunzătoare 
fețelor folosite.

Prcocupîndu-sc dc res
pectarea acestor regle
mentări și recomandări 
date de organele locale 
de partid și de stat, 
mitetele asociațiilor 
locatari sînt datoare 
vegheze. totodată ca 
prejmuirile pe care 
sesorii de grădini 
cartiere le fac să nu 
judicieze aspectul estetic

să 
acestea 

ocrotirea 
din fața 
general a 
mărginesc 

Pe 
recoman- 

tran- 
pre-

scoa- 
cotnu- 

folosin- 
persoa- 
solici- 
culti- 

respectivi 
con- 

taxe- 
sup ra.

co - 
de 
să 

îm- 
po- 
din 

pre-

PROGRAMUL 
unităților comerciale din Valea 
Jiului pentru sezonul de vară

Avînd
comercială

in vedere creșterea zilei lumină, Direcția 
a municipiului Petroșani stabilește pro

gramul de funcționare a unităților de desfacere cu 
amănuntul, inccpind cu data de 18 aprilie 1983, 
după cum urmează:

Magazinele alimentare pe două schimburi sînt 
deschise:

— zilnic, între orele 6,30—20,45
— duminica, între orele 7,00-
Magazinele alimentare 

sînt deschise :
zilnic, 7,00—12,00 și 
duminica, 7,00—11,00 

că acolo unde nu este necesar,

11,00 
pe un singur schimb

17,00—20,00 
prin rotație (cu 

unea că acolo unde nu este necesar, se 
schimba programul cu aprobarea organelor

Unitățile alimentare din incinta întreprinderilor 
miniere vor funcționa zilnic, între orele 5,00—21,00.

Magazinele cu mărfuri industriale sînt deschise : 
— zilnic, 8.00—12.00 și 16,00—20,00 cu excepția 

zilelor de
B vineri, în Petroșani, Petri la, .
B joi. în Vulcan și Petroșani — 
B miercuri, în Lupeni 

se va desfășura

menți- 
poate 

locale).

Aninoasa :
Aeroport 

și Uricani cînd 
non-stop, intre

al cadrului din apropie- 
blocurilor și străzi- 
Pentru aceasta, mi- 
grădini din cartiere 

fi împrejmuite doar 
înălți- 

pre- 
Nu

rea 
lor. 
cile 
pot 
cu gărdulețe cu 
mea de 50 cm, de 
ferință gard viu. 
sint admise și în lumina 
reglementărilor statuate 
prin Decretul nr. 144/ 
1958 vor fi înlăturate toa
te gardurile improvizate 
din lemn, tablă, țevi sau 
plasă metalică. sîrmă 
ghimpată etc. mai înalte 
de 50 cm. Din 
considerente, în 
din cartiere nu 
cultiva 
floarea 
fasole, 
plante 
pătrunjel, 
salată, cimbru etc.

Produc degradări pe 
zonele verzi din cartiere 
și posesorii de păsări și 
alte animale, care sînt 
lăsate să bintuie libere 
peste tot. Asupra acestei 
probleme vom reveni pen
tru a furniza cititorilor și 
posesorilor de păsări și ’ 
alte animale reglementă 
rile legale.

Comitetele 
de locatari, 
democrației 
socialiste, i 
femei, deputății, sub în
drumarea 
de partid 
trebuie să 
ceste recomandări să fie 
întru totul aplicate în in
teresul unei înfățișări 
ordonate și estetice a 
noilor cartidre, a tuturor 
localităților Văii Jiului.

aceleași 
grădinile 
se vor 

plante înalte — 
soarelui, porumb, 
de arac, ci doar 
de talie mică — 

ceapă, varză,

deputatul

asociațiilor 
organizațiile 
și unității 

comisiile de

organizațiilor
din cartiere 

insiste ca a-
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J

ț

a

j

5 a

ș
ș

c
c

ț

l

Stimate tovarășe
Petroșani, ing.

Locatarii domiciliați iu 
Petroșani, strada Păcii, 
bloc 6, sc. 1. ap. 12, vă 
rugăm să interveniți 
pentru a rezolva neca
zul nostru. Incepînd de 
la etajul II pînă Ia IV, 
în blocul nostru, locuiesc 
18 familii care nu 
ficiază de ani 
apă caldă din 
de termoficare.

Trebuie să 
energie electrică 
a încălzi apă, atît 
tru spălarea rufelor 
și pentru a face 
acum cînd se pune 
accent pc economisirea 
energiei. Dacă s-a ter- 
mofieat orașul, dacă ce
lelalte blocuri au și lg e- 
tajul 8 apă caldă, de ce

bene- 
de zile de 

rețeaua

consumam 
pentru 

pen- 
cît 

baie 
utila

gramul
8,00—16.00

— Magazinul universal , 
deschis zilnic între orele 8,00-

Cofetăriile care servesc micul dejun sint deschise:
— zilnic, între orele 6,30—21,00. '
Cofetăriile care nu servesc micul dejun sint 

deschise :
— Zilnic, între
Magazinele de 

trucții-combustibil 
18,00.

Programul uni!
— restaurante 

(pauză . 17—18).
— cafe-baruri : zilnic — 10,00—21,00.
— berării, bodegi etc.: zilnic — 10,00—21,00..
— cantine-restaurant și linii de autoservire : 

zilnic — 6.00—21,00.
Personalul din aparatul funcțional ai întreprin

derilor comerciale își va desfășura activitatea zil
nic, între orele 7—15.30, iar în ziua de sîmbălă in
tre orele 7,00—12,30.

.Jiul" Petroșani
—211,00.

este

orele 10,00—21,00
mobilă și materiale de cons- 

sînț deschise între orele 10,00—

taților de alimentație publică: 
categoria I : zilnic — 10,00—23,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,O bună
în condițiile în care în 

micile grădini ale cetă
țenilor din orașele Lu
peni, Vulcan și Uricani 
încă nu au apărut tru
fandalele de sezon, .aces
te atît do solicitate pro
duse sînt suplinite cu suc
ces de către unitățile 
CPV11..E, respectiv dc de
pozitul nr. 2 din Lupeni. 
De la șeful depozitului, 
Dumitru Sanda, am re
ținut că în ultima sâp- 
tărnină prin unitățile de 
pr'fli din Lupeni. Vul- 

și Uricani au 1 fostcan

ramas plăcut sur
prins de ambiția și stă
ruința cu care ioca tarii 
blocului nr. 8 de pe Aleea 
Narciselor din Lupeni, la 
parterul căruia se află a- 
limentara cu autoservire 
nr. 277, acționează pentru 
a face cît mai frumos pei
sajul ce-i înconjoară. Spre 
exemplu, pensionarul Ște
fan Varga a adus din pă
dure eîteva snte de fire 
de gard viu pe care le-a 
plantat în fața blocului și 
a magazinului. La aran
jarea rondurilor pentru 
flori, curățenie și alte tre
buri gospodărești au par
ticipat, de asemenea, ce
tățenii Nicolae Scripnic, 
Grigore Birtoceanu, Ana 
Megheșan, Pompei Mol
dovan, Ana Kelemen, pre
cum și lucrătoarele 
merciale Anastasia 
Natalia Moldovan, 
Danariciu, Li via 
Para schi Va Marian, 
Ianc, Iulian a Mraz,
na Mcszaros, Marioara

Apostolescu, Maria 
clea și altele. în ajutorul 
lor a venit și Gheorghe 
Vîlceanu care, cu IFRON- 
ul pe care lucrează, a 
transportat în jurul blo
cului 50 cupe de zgură.

Iată o activitate pe 
de frumoasă pe 
tilă pentru că 
blocului nu va 
roi. ci o zonă
multe flori, dovada 
unii pentru frumos a 
cuitorilor lui.

Poate că nu consemnam 
aceste rînduri dacă 
vedeam în 
țenilor pe 
senese din
respectivă.

La I abrica de mmca- 
re din orașul Vulcan, 
unitate reprezentativă 
a I.A.C.C.V.J., se pre
gătesc zilnic peste 
10 000 porții de mincare.
Foto : Șt. NEMECSEK

Răspundem
atît 
în 
mai
verde

cît 
de u- 
jurul 

fi no-
cu 

pași-
lo-

cititorilor
PE-

co- 
Dineă, 
Elvira 
Șilași, 
Maria 

Ioa-

de

director al E.6.C.L. 
Emeric Farkaș, 
noi sîntem vitregiți 
acest drept ?

Oricare ar fi motivul 
arătat de E.G.C.L., el nu 
stă „în picioare" atîta 
timp cîi noi, locatarii a- 
cestui bloc (de la etajul
f///ZZ////Z/ZZ///////////7//////Z

SCRISOARE 
DESCHISĂ

Jlllllimilllnniniiiiiiiim

11 în sus), nu am avut 
apă caldă -decit in zilele 
de 25 decembrie 1981, 

'apoi în 25 decembrie 1982 
și 14 ianuarie 1983. Era 
să uităm, am avut și in
tr-o duminică din luna 
martie, apă caldă .cu pre
siune și fiartă, de di
mineața și pînă seara 
tîrziu. Cam puțin în-

nu-1 
cetfi-
oră-

fruntea 
deputatul 

circumscripția
Zaharia

rașca, președintele 
catului de la l.M. 
teni. Deși nu 
cartierul respectiv, 
cu inițiativa și 
pentru 
j ari lor 
levat.

Pa- 
sindi- 

Bărbă- 
locuiește în 

a venit
cu fapta 

realizarea amena- 
pe care le-am re-

M. AVRAM

tr-un trimestru. Dar, 
poate să ni se dea 
caldă. Atunci care 
motivul că nu 
Deși am sesizat 
aceste neajunsuri 
ceratul din 
se ia nici o 
ce să mai 
mie nu îmi 
un calorifer 
cut și au 
mulți meseriași și 
tri pe la 
meu fără a repara calo
riferul, intrebîndu-mă 
tot pe mine „oare care să 
fie pricina ?". 
știu

In
din
anticipat pentru

se 
apă 

o fi 
primim, 

despre 
dispe- 

Aeroport, nu 
măsură. Dar 

vorbim, că 
funcționează 
de anul tpe
trecut mai 

,. maiș- 
apartamentul'

dtnșii...
- numele 

bloc, vă

Dacă nu

vecinilor 
mulțumim 
î sprijin.

numele mai multor 
locatari 

loan OPRIȘ, 
strada Păcii, blocul 6, 

Petroșani
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■ GHEORGHE I. 
TRU, Vulcan: Cele sesi
zate de dv au fost aduse 
la cunoștința I.C.S. Mixtă 
Vulcan pentru a lua mă
surile ce se impun pen
tru ca asemenea practici 
să nu se mai repete în 
viitor.

B MIHAI SCHENKER, 
Uricani : După cum știți 
și dv, pentru asigurarea 
transportului celor ce 
muncesc la l.M. Uricani, 
sînt asigurate autobuze a- 
tît ziua cît și noaptea pe 
traseul oraș Uricani — mi. ■ 
nă, așa că nu este 
de a planta 
stîlpii de pe 
peetivă.

B IOAN 
Petroșani : 
secției din Iscroni a I.P.E.G. 
ne-a asigurat că în 
mult două săptămini 
duce pc locul afectat 
lucrările sondei nr. 
în vederea refacerii 
tului vegetal, trei 
basculante de pămînt. 
acest prilej vor fi 
discuție și rezolvate și ce
lelalte probleme legate de 
despăgubiri și redarea în 
circuitul agricol a terenu
lui dv care a fost degra
dat.

■ AURELIA ZATROC, 
Petri la : Pentru a vă da un 
răspuns 
s uitat 
competente. Nu există 
vilegiile de care dv ați 
zit pentru bolnavii 
diabet zaharat.

P.S. Pentru evitarea 
țelegerii greșite a nume
lui celor care se adresea
ză redacției, rugăm citi
torii care ne scriu să con
semneze clar — cu majus
cule — numele și să indice 
adresa exactă.

cazul 
becuri pe 

șoseaua res-

ANDRONE.
Conducerea

cel 
a- 
de 

6762, 
8tra. 

auto-
Cu 

luate în

autorizat, am con- 
organele locale 

pri- 
au- 
de

în-

aprovizionare cu legume
puse la dispoziția consu
matorilor 20 tone spanac, 
T1 tone castraveți, 2 to
ne roșii de seră, 5 tone 
gulioare, 30 000 legături 
de ceapă și usturoi verde 
și 4 tone pătrunjel 
rădăcină și frunze.

In aceeași perioadă, din 
silozurile depozitului au 
fost puse in vînzare pen
tru populație 
mere și mai 
de cartofi și 
tă.

Prin grija

eu

șefului de

depozit, a cărui zi de 
muncă coincide cu ziua 
lumină, și care depune 
mul suflet pentru buna 
aprovizionare a centrelor 
minerești respective, sînt 
aduse din țară și desfă
cute populației din 
litățile
Ș> 
de
pa, 
de 
a rugat să 
ceasta cale 
sumatorilor

loca- 
Urieani, - Lupeni 

Vulcan mari cantități 
roșii, castraveți, cea- 
usturoi și alte produse 
sezon, Interlocutorul 

fac și pe a- 
eunoscut con- 
din Lupeni,

și fructe
Uricani și Vulcan că le 
vor fi puse la dispoziție 
în perioada 
mătoare încă 200 
cartofi care au și 
să sosească în 
De asemenea, eu 
jinul organelor 
pale și orășenești, 
unitățile de profil de pe 
raza celor trei orașe și, 
implicit, populația, vor fi 
în continuare aprovizio
nate din abundență 
trufandale de sezon.

imediat ur- 
tone de 
început 
depozit, 

spri- 
munici- 

toate

cu

Avram MICA

I
I
I
I
I
1 
I
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PARIS 21 (Agerpres) —• 
în localitățile Rouen și 
Alouville-Bellefosse din 
Franța au avut loc mani
festări culturale dedica
te țării noastre, în cadrul 
cărora prof. univ. Virgil 
Cândea, secretarul Asoci
ației „România", a ținut 
un ciclu de conferințe 
privind identitatea și ci
vilizația poporului ro
mân, realizările României 
socialiste.

Au fost prezentate, cu 
aceste ocazii, expoziții de 
carte, în cadrul cărora un 
loc important l-au ocupat 
operele președintelui Româ. 
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și lucrări de
dicate personalității și ac
tivității sale internaționa. 
le de numeroși autori stră
ini.

*

DUPĂ CUM A ANUN
ȚAT Banca Italiei, balan
ța de plăți italiană a în
registrat în luna martie un 
deficit în valoare de 1 386 
milia”de lire italiene (a- 
proximativ 943 milioane 
dolari).

UN SONDAJ DE OPI
NIE realizat la Copenha
ga de militanții mișcări
lor pentru pace atestă

Prezențe românești
MOSCOVA 21 — Trimi

sul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu, transmite i în o- 
rașul Minsk s-a deschis 
expoziția „România — țara 
turismului, țara prieteni
lor". La vernisaj au parti
cipat reprezentanți ai 
organelor de partid și de 
stat din R.S.S. Bielorusă, 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, ai Direcției 
pentru turism de pe lingă 
Consiliul de miniștri al 
R.S.S. Bieloruse.

4-
STOCKHOLM 21 (A-

gerpres). — în orașul sue
dez Uppsala s-au deschis 
lucrările Conferinței mon
diale creștine cu tema 
„Viață și pace", la care 
participă aproximativ 150 
de reprezentanți ai biseri. 
cilor creștine din 62 de 
țări. La lucrări iau parte 

creșterea considerabilă a 
numărului celor care se o- 
pun înarmărilor nucleare. 
După cum informează zia
rul „Land og Folk", 9 din 
10 persoane chestionate 
s-au pronunțat împotriva 
amplasării noilor rachete 

și reprezentanți ai culte
lor religioase creștine din 
România. Conferința dis
cută probleme privind 
unirea eforturilor în lupta 
pentru o pace trainică și 
pentru înlăturarea perico
lului unei catastrofe nu
cleare.

Inaugurînd lucrările, 
primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, a subli
niat că lupta pentru pace, 
împotriva unui război 
nuclear constituie în pre
zent cea mai de seamă 
sarcină a omenirii. De a- 
ceea, o catastrofă nucle
ară trebuie împiedicată 
prin eforturi comune. în 
această ordine de idei, 
Olof Palme s-a pronunțat 
pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre 
state pe cale pașnică, prin 
dialog și tratative.

cu rază medie de acțiune 
în Europa occidentală.

CONGRESUL DEPUTA- 
ȚILOR al Spaniei a ratifi
cat, cu majoritatea de vo
turi, Acordul privind pre
lungirea cu încă cinci ani 
a Tratatului prin care Sta
tele Unite beneficiază- de 
dreptul de a folosi cele 
patru baze militare am
plasate pe teritoriul spa
niol, informează agenția 
France Presse.

Lista de prețuri
msximale valabile de la data de 21 aprilie 1983
Denumirea U/M Prețul Denumirea U/M Prețul
produselor lei produselor ici
cartofi kg 3 spanac kg 3
ceapă uscată porumb kg 2,80
de arpagic kg. 6,25 grîu kg 3
morcovi kg 4 orz kg 2
pătrunjel răd. kg 4,25 ovăz kg 2
țelină kg 5 secară kg 2,50
ridichi negre kg 3,50 pui gîscă . buc.
usturoi uscat kg 13 pină la 10 zile 10
mere kg 8,50 boboci rațe ,, 10
pere kg 9 pui curcă buc. 12
salată kg 4,50 pui găină între 1-5 zile 3
ceapă verde 100 gr. 1,50 pui găină 5-10 zile 5
ardei iute buc. 0,75 iezi și miei pentru
varză seră kg 12,50 îngrășat minimum
arpagic kg 13,50 15 kg 35 lei/kg
fasole uscată kg 12 ovine pină la 30 kg viu 21 lei/kg.
brînză de vaci kg 19 ovine 20-29 kg viu 18 lei/kg
telemea de oi kg 42 ovine si caprine
smîntînă kg 28 adulte viu 18 lei/kg
lapte kg 5 batali kg viu 18 lei/kg
caș de oi kg 34 purcei pînă la 10 kg viu 270 buc.
telemea de vaci kg 31 purcei pînă la 15 kg viu 380 buc.
ouă buc. 1,50 purcei pînă la 20 kg viu 460 buc.
găină, cocoș viu kg 20 porcine 90-100 kg viu 16 lei/kg.
curci, curcani 
gîște îngrășate

kg 30 porcine 101-110 kg viu 20 lei/kg.
kg 30 porcine peste 110 kg viu 21 lei/kg.

pui de găină kg 22 bovine pînă la 3 ani
boia de ardei kg 73 301-350 kg viu 18 lei/kg.
miere de albine kg 40 bovine pînă la 3 ani
ulei dovleac kg 35,50 351-400 kg viu 22 lei/kg.
varză murată kg 5,50 bovine peste 400 kg viu 23 lei/kg.
lînă turcană caier 120 viței pînă la 100 kg 25 lei/kg.
lină tigaie ca ier 150 viței între 101-150 kg 19 lei/kg.
mături sorg 950 gr. 23 viței între 151-220 kg 

viței între 221-300 kg
16
17

lei/kg. 
lei/kg.

semințe lucernă kg 60 bovine adulte viu 20 lei/kg.
semințe trifoi kg 49 iepuri de casă pentru tăiere 24 lei /kg.

i 15,00 Telex. 15,05 Con
sumații pentru admite
rea în invățămîntul su
perior tehnic. Matema
tică. 15.20 La volan. 15,30 
Emisiune în limba ger- 
țnană. 17,25 Rezultatele 
tragerii loto. 17,30 Spi-

i .........................................  

ritul novator — izvorul 
forței teoriei revoluțio
nare. 113 ani de la naș
terea lui V.I. Lenin. Do
cumentar. 17,50 1001 de 
seri. 20,00 Telejurnal. 
Zilei muncii — faptele 
de muncă ale țării. 20,20 
Partidului erou, cîntul 
inimilor noastre. Cînte- 
ce patriotice și revoluțio
nare. 20,35 Actualitatea 
economică. 20,45 Cadran 
mondial. 21,05 Film ar
tistic : „Labirintul". Pro

ducție a Casei de filme ! 
Trei. 22,25 Telejurnal.

VREMEA
Meteorologul d*e ser- ș 

viciu Gheorghe Paca ne ; 
transmite :

Pentru următoarele 24 i 
de ore se prevede vre- • 
me frumoasă și căldu- j 
roasă.

Temperaturile minime | 
vor fi cuprinse între 3 și [ 
8 grade, iar cele maxi- i 
me între 18 și 23 de grade, ș

Mica publicitate
VÎND combină muzi

cală, stare perfectă, „Sa
nyo". Relații telefon 44956. 
(430)

STUDENTĂ caut came
ră de închiriat. Adresați 
telefon 42176. (427)

SCHIMB apartament, 
Petrila, cartier. 7 Noiem
brie, bloc 2, sc. I, ap. 8, cu 
garsonieră în Petroșani, 

zona centrală. Informații 
Carpați, bloc 4, sc. 6, ap. 
8. (434)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Colda 
Maria, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (425)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Dădu- 
lescu Gabriel, eliberat de 

Institutul de mine Petro
șani. îl declar nul. (426)

PIERDUT foaie de par
curs nr. 341691 pe numele 
Țigănașu Romică, eliberată 
de I.C.C.F. Timișoara. O 
declar nulă. (429)

PIERDUT cline Te- 
chel (șoricar) roșcat. Stra
da Constructorul nr. 4, 
răspunde la numele Pick. 
Găsitorului recompensă. 
Telefon 41697. (435)

Duminică, 24 aprilie

8,00 Consultații pentru ad
miterea în învăță- 
mîntul superior agri
col.

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

Encsciana.
10,0' Viața satului.
11,00 Campionatele inter

naționale de gimnas
tică ale României. 
Finalele pe aparate. 
Transmisiune direc
tă de la Rm. Vilcea.

12,00 Lumea copiilor.
— Tclefilmoteca de 

ghiozdan : 
Tarzan. 
Ultimul episod.

13,00 Album duminical.
— Telex.
— Divertisment orches

tral.
— Lumina tinereții — 

muzică ușoară.
— Sub cupola circului.
— Mic concert pentru 

piculină și orchestră 
de contrabași.

— Cascadorii rîsului.
— Un virtuoz al trompe

tei.
— Un zîmbet pe 16 mm
— Valsuri și tangouri.
— Pe strune de vioară.

14,30 Desene animate.
Woody, ciocănitoa- 
rea buclucașă.

— Drumuri printre a 
rnintiri.

— Invitați în studio.
— Dicționar de pro

verbe comentate vi
zual.

— Din cartea naturii, 
documentar.

— Telesport.
— Teatru vesel de du- 

pj-amiază i
„In scos din pepeni"

— Muzică și anecdote.

17,00 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor. Din 
tainele mărilor. Film 
realizat de cercetă
torul Jacques Cous

teau. Episodul 9. 
Nilul (II).

18,25 Sărbătoarea florilor. 
Reportaj realizat la 
Pitești.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
— 1 Mai — Zilei muncii

— faptele de muncă 
ale țării.

19.20 Cîntarea României. 
Cîntăm patria și 
munca.

20,00 Telecinemateca.
Visul meu îți apar
ține.

21,35 Ritmuri tinerești. 
22,00 Telejurnal.

— Sport.
22.20 Avanpremieră TV.

Luni, 25 aprilie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001' de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.

— 1 Mai — Zilei muncii
— faptele de muncă 
ale țării.

20.30 Actualitatea econo
mică.

20,45 Clasa muncitoare 
conduce, d^Șide, ac
ționează.
Film documentar.

21,10 Sub flamurile clasei 
muncitoare. Specta
col literar . muzical- 
coregrafic.

21.50 Tezaur folcloric.
22,20 Telejurnal.

Marți, 26 aprilie

11,00 Almanahul familiei.
11.30 Mulț mi-e drag

21,45 Lumea contempora
nă și confruntările 
de idei.

22,00 Țară în cîntec.

unde trăiesc, 
zică popular

Mu- 
ă.

19,15 închiderea progra
mului.

11,55 Poartă nouă de lu- 20,00 Telejurnal.
mină. — 1 Mai — zilei muncii

12,10 Actualitatea econo- — faptele de muncă
mică. ale țării.

12,30 Desene animate. 20,15 Actualitatea econo-
Povestiri din Pădu- mică.
rea Verde. 20,25 Imn țării mele. Pro

13,00 închiderea progra- gram de cîntece pa-
mului. triotice. ■

16,00 Telex. 20,35 Dialogul faptelor.
16,05 Viața școlii. 20,45 Stop-cadru pe ma-
16,35 Virtuozi ai instru- pamond.

mentelor populare. 21,00 Film artistic.
uiiiinitrrfriitniiniinri/iînnnnînnininiin/iirniiimiiniir»
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16,45 Clubul „ tineretului.
17.30 România pitorească.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.

— 1 Mai — Zilei muncii 
— faptele de muncă 
ale țării.

20,15 Actualitatea econo
mică.

20.30 Videoteca interna
țională.

21,00 Teatru TV.
Oamenii sînt lingă 
oameni.

22,20 Telejurnal.
Miercuri, 27 aprilie

16,00 Teiex.
16,05 Colocvii pedagogice.
16,25 Am o țară ca o 

floare.
16,40 Universul femeilor.
17.30 Fotbal : România —

Olanda în prelimi
nariile olimpice.
Transmisiune direc
tă de la Rîmnicu Vîl- 
cea.

— în pauză: 1001 de 
seri.

Lovitura de grație. 
Producție a studiouri
lor franceze.

22,25 Telejurnal.
Joi, 28 aprilie

11,00 Universul femeilor.
11,50 Film serial.

Bulevardul Paulista. 
Episodul 4.

12,35 Desene animate. 
Micuța Nell.

13,00 Închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.30 Studioul tineretului.
17,45 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.

— Zilei muncii — fapte
le de muncă ale țării.

20,20 Partid, stegar ne- 
înfrînt. Program de 
cîntece patriotice.

20.30 Fotograme din rea
litate.

21,15 Film serial.
Visuri destrămate.
Ultimul episod.

luptă revoluționară

Muzică ușoară 
mânească.

ro-

22,15 Telejurnal.

Vineri. 29 aprilie

15,00
15,05

Telex.
. Consultații pentru
admiterea în învăță-
mîntul superior teh-
nic.

15,25 Emisiune în 
germană.

limba

17,15 Panoramic japonez.
17,35 Tragerea loto.
17,40 La volan.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea 

mului.
progra-

20,00 Telej urnal.
— Zilei muncii —- fapte-

le de muncă ale țării.
20,20 Actualitatea 

mică.
econo-

20,35 Tradiții de eroică

a clasei muncitoare.
20,55 Cîntecul Și poezia

care ne -au însoțit
istoria.

21,20 Cadran mondial.
21,45 înfrățiți în cînt și

joc.
Cîntece și dansuri 
populare.

22,15 Telejurnal.
Sîmbătă, 30 aprilie

11,00 Elogiul muncii în 
literatură.

11,20 Film serial.
Visuri destrămate.
Ultimul episod.

11,50 Tragerea de amorti
zare ADAS.

12,00 Bun sosit, frumoasă 
zi de mai.
Emisiune muzical- 
coregrafică.

12,40 Secvențe olandeze. 
13,00 La sfîrșit de săptă-

mînă.
— Telex.
— Privindu-ne țara, pri- 

vindu-i pe oamenii 
ei.

— Sărbătoare de Mai ;— 
recital de versuri.

— Cîntecele muncii. i
— Planeta albastră.
— Pagini de mare popu

laritate.
— Secvența telespecta

torului.
— Ansamblul „Banatul" 

și soliștii lui.
— Telesport.
— Un minut cu Dan 

Grigorescu.
— Muppets.
— Microrecital Anda 

Călugăreanu.
— Șah.
— Codrule, codruțule.
— Promisiuni artistice, 

biografii contempo
rane.

— Gala desenului ani
mat.

— Meridianele prieteni
ei. Din cîntecele si 
dansurile popoare
lor.

18.30 Aprilie — cronica 
evenimentelor . poli
tice.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

— Zilei muncii — fapte
le de muncă ale ță
rii.

19.30 Teleenciclopedia.
20,00 Laureați ai muncii.
20.15 1 Mai muncitoresc.

Spectacol litera r-
muzical - coregrafic.

21,00 Varietăți... Varietăți. 
Spectacol muzical- 
distractiv.

22.15 Telejurnal
— Sport.

22.30 Dragi mi-s cîntecele 
mele. Melodii îndră
gite și romanțe.
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