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Decada
record

în producție

810
pesta pian

De la începutul lunii 
aprilie pină în prezent, 
colectivul I.M. Paroșeni 
a raportat zi de zi în
semnate depășiri față de 
prevederile planului pro
ducției de cărbune. Ast
fel, în întîmpinarea zi
lei de 1 Mai harnicul 
colectiv al acestei în
treprinderi a reușit să 
raporteze 810 tone de 
cărbune extras peste 
sarcinile de plan la zi 
pe această lună. Cele 
mai bune rezultate în 
întrecerea socialistă pen
tru mai mult cărbune 
le-au obținut 
din brigăzile
de Victor Romeghea, Ga
vrila Mesaroș, Francisc 
Fazakaș, Nicolae Brutu. 
(V.S.)

minerii 
conduse

Reviriment Ia

Coiectivul Întreprin
derii miniere Bărbăteni 
înregistrează zilnic 
pășiri 
Iui la 
bune, 
prilie, 
nei au fost extrase 
tone de cărbune 
sarcina de plan, 
27 aprilie au fost 
tate suplimentar 
450 tone de cărbune. A- 
ceste rezultate bune do
vedesc un adevărat re
viriment, materializare 
a eforturilor pe care le 
depun: colectivul în
treprinderii pentru creș
tere i producției de căr
bune cocsificabil. (V.S.)

de- 
ale preliminaru- 
producția de car
lo ziua de 26 a- 
din abatajele mi.

199 
peste 

iar în 
rapor- 

alte
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IN ÎNTÂMPINAREA
SĂRBĂTORII MUNCII

LA SECTORUL I AL I.M. LONEA

0 materializare concretă 
a condițiilor create 

pentru creșterea extracției
— Odată cu trecerea la 

noul program de lucru, 
ne spunea șeful de brigadă 
Traian Ionuț, secretarul 
organizației de bază pe 
sector, s-au creat condiții 
optime pentru organizarea 
lucrului pe schimburi. Con
ducerea sectorului are po
sibilitatea să acționeze o- 
perativ pentru urmărirea 
preliminarului cît și a sar
cinilor de perspectivă. Prin 
organizarea muncii pe 
trei schimburi noi, șefii de 
brigadă, putem să urmă
rim mai bine activitatea 
de la locul de muncă, cel 
mai mare cîștig reprezen. 
tîndu-1 faptul că putem în
cheia in bune condiții ci
clurile de lucru.

— în cazul formației 
noastre de lucru, intervine 
minerul șef de brigadă I- 
lie Chițoiu, avem posibili
tatea să încheiem două 
și chiar trei cicluri pe 
schimb, datorită colaborării 
rodnice între echipele de 
aprovizionare, artificieri, 

GIl. BOȚEA

■ ,
Prin aplicarea programu

lui special de măsuri a- 
doptat la Consfătuirea de 
lucru de la C.C al P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști, muncitori din 
industria minieră și geolo
gie, producția de cărbv..-' 
extrasă zilnic de colectivul 
de mineri de la sectorul 
I al I.M. Lonea a crescut 
cu peste 100 de tone. Prin 
trecerea la programul de 
lucru pe trei schimburi a 
8 ore, forța de muncă din 
sector a fost redistribuită 
mai bine pe schimburi, bri
găzile din cărbune au fost 
omogenizate, sporind nu
mărul personalului direct 
productiv. Răspunderile 
pe membrii formației pe 
fiecare schimb, au fost mai 
bine precizate. Cadrele de 
conducere din sector — 
maiștri tehnicieni și ingi
neri — au fost repartizați 
rațional pe schimburi și pe 
locuri de muncă, asigu- 
rîndu-se o asistență tehni
că permanentă, nemijloci
tă. Dar iată citeva opinii 
ale unor membri ai colec
tivului : (Continuare in pag. a 2-a)
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Revelatoare imagine citadină ce înfățișează complexele transformări edili- 
tar-gospodărești petrecute în ultimii ani în orașele Văii Jiv Iui: bulevardul Vic
toriei din orașul Vulcan. Foto : Șt. NEMECSEK

Sesiunea Consiliului popular 
municipal

Ieri, la Petroșani, a avut loc sesiunea 
Consiliului popular muncipal. La sesiu
ne au participat deputății în Consiliul 
popular municipal, deputați în circum
scripțiile din Valea Jiului ale Consiliu
lui popular județean, conducători de 
întreprinderi și instituții. Lucrările sesiu
nii au fost deschise de tovarășul Lazăr 
Filip, prim-vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular mu
nicipal. La ordinea de zi s-au aflat ur
mătoarele puncte : raport privind „Preo
cuparea Comitetului executiv pentru dez
voltarea prestărilor de servicii către 
populație și a industriei mici, prin va
lorificarea resurselor locale" și o in-

formare asupra „Modului de realizare a 
sarcinilor în domeniul sistematizării și 
din Ilotărîrea 20/1982 a Consiliului popu. 
Iar al județului Hunedoara".

In cadrul dezbaterilor care au urmat 
au luat cuvîntul tovarășii Alexandru 
Todor, Miron Șerb, Dumitru Pătrășcoiu, 
Valentina Cerchez, David Gavrilă, Cons
tantin Adămuț, Marin Bălan, George 
Dîrlea, Cornel Bololoi, Ion Marcu, Du
mitru Țurnă, Abraham Otto, care au 
expus o multitudine de idei și opinii, 
menite să contribuie la perfecționarea,

(Continuare in pag. a 2-a)

Condiția esențială pentru realizarea unor venituri suplimentare

Respectarea disciplinei de plan
In dezbatere publi

că : proiectul Progra
mului de aplicare a 
hotărîrilor Conferin
ței Naționale a parti
dului în domeniul re
tribuirii și repartiției 
veniturilor.

Proiectul Programului 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 
reprezintă un act politic și 
economic de mare valoare 
practică, în măsură să sti
muleze activitatea oame
nilor muncii pentru reali
zarea sarcinilor ] 
ve corespunzător 
țelor actuale.

în minerit, dacă 
direct productivă a 
lor s-a desfășurat 
deauna în acord, activita
tea personalului indirect 
productiv, de servire și 
aprovizionare a formațiilor 
din abataje și lucrările de 
pregătire n-a cunoscut 
cît sporadic forme de 
tribuire cointeresative, 
pabile să conducă la 
tensificarea muncii. Totuși, 
și activitatea acestor for
mații, ca și a personalului 
de conducere și tehnico-

producti- 
exigen-

munca 
mineri- 
dintot-

ingineresc trebuie să joace 
un rol deosebit în mai bu
na organizare a muncii, a- 
vînd drept țel creșterea 
productivității, ca princi
pală pîrghie de sporire a 
producției fizice. Progra
mul supus dezbaterii conți
ne în esență tocmai aseme
nea reglementări, menite 
să asigure creșterea veni
turilor oamenilor muncii 
numai în raport cu munca 
depusă.

în acest cadru, la I.M. 
Petrila, în perspectiva a- 
plicării sistemului de per
fecționare a retribuirii și 
a repartiției veniturilor Oa
menilor muncii, începînd 
cu luna februarie, la sec
toarele de producție II și 
III, se experimentează for-

CETĂȚENI Iapa de ploaie

Brigadierul Traian Pop (în mijloc) alaturi de ortacii Zoltan Boca și Saul Re. 
deș din sectorul Iii al minei Uricani.

Afacerea cu...
Sînt unii care scot bani 

și din piatră seacă, spunea 
un proverb. Este vorba 
însă de răsplata vredniciei, 
omului Alții însă „obosesc" 
numai cu gîndul la mun
că. Se descurcă o vreme, 
trăind din expediente, pro
fitînd de economiile 
lor, cei care înclină 
spre parazitism nu 
să renunțe totuși la 
turile costisitoare, în 
tecință nevoia de bani 
neînțeles, nemunciți) 
circumscrie în veroasa 
rie infracțională. Un 
xemn’ • concret, Gheorghe

Hoca din Petroșani (str. 
Vasile Alecsandri nr. 3), 
care mai avusese necazuri 
cu legea, beneficiase de 
clemență și totuși, nu s-a 
domolit...

de- 
re- 
ca- 
in- Ing. Vasile DRAGAN, 

șef birou O P.I.R., 
I.M. Petrila

(Continuare in pag a 2-a)

ÎN PLINA DESFĂȘURARE LA LUPENI

rude- 
însă 
vor 

tabie- 
con- 
(bi. 

îi 
a- 
e-

Anchetă socială

matori de cl "lipiruri, tot 
atîția creduli, si în rîndul 
proprietarilor de autoturis. 
me, a promis cîtorva benzi, 
nă berechet, la preț 
copseală. Astfel i-a 
ționat" pe Tiberiu 
Sigismund Sagi și

Intr-una din zile, a pu
ia cale o nouă înșelătorie, 
care i-a asigurat vreo 
de lei. Cum ? Simplu, 
punînd spre vînzare... 
de ploaie. Profitînd 
faptul că există destui

2000 
prc- 
apa 

de 
a-

de pri- 
„sanc- 
Lazăr, 

vecinul 
său Gheorghe Pereș.

■mat la el, cu cit 
imite canistre, să le 

cu benzină. Tiberiu 
a venit cu 5 canistre 
iei imai ieftin ca la PECO1),

Pentru a beneficia 
in permanență 
apă potabilă, 
risipiți.

l-a
mai 

umpli 
La ză: 
și 560

Ion VULPE

(Continuare in pag a 2-a)

Gospodăriți cu 
ia apa !

Săptămina „Flori de mai“
Fiecare dintre manifestările integrate în săptă- 

mina „Flori de mai", care se desfășoară la Lupeni în 
organizarea Consiliului orășenesc de educație politică 
Și cultură socialistă, este concepută și organizată în 
așa fel incit, printr-o implicare multilaterală în viața 
economică și socială din întreprinderile și instituțiile 
orașului, să contribuie activ la procesul de perfecțio
nare moral-politică și profesională a oamenilor mun
cii, să-i mobilizeze la realizarea 'sarcinilor de produc
ție. Astfel de acțiuni au avut loc miercuri la mina 
Bărbăteni, unde s-a organizat „Ziua brigadierului", 
fotoamatarii din Lupeni realizînd, în sala de apel, 
o expoziție cu lucrări reprezentative pentru fotoclu- 
bul „Cristal". Și ieri, la Liceul industrial nr. 1 din lo
calitate, în cadrul „Tribunei ideilor", cadrele didactice 
și elevii s-au întîlnit cu conf. dr. ing. Nicolae Andro- 
nache, inspector general la Inspectoratul școlar al 
județului Hunedoara, dezbătind tema „Elemente noi 
în orientarea învățămintului românesc spre cerințele î 

concrete ale contemporaneității". Cu acest prilej s-a i 

deschis o expoziție cu creații tehnice realizate de e- ’ 
Ieri și s-a desfășurat un recital de muzică și poezie 

ț patriotică.

n s n ■ a aa

ț

«
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Ce probleme dezbatem atunci 
„planul merge“?cînd

o noutate a- 
in cazul con- 
sindicat, în- 

anumit fel decurg 
„planul 

altfel

Nu spunem 
firmind că, și 
ferințelor de 
tr-un 
dezbaterile cînd
merge", și cu totul 
cînd „nu merge". La mina 
Lupeni — unitate care ra
portează în mod ritmic de. 
pășiri de plan — înainte de 
începerea lucrărilor con
ferinței pentru dare de sea
mă și alegeri a comitetului 
de sindicat am asociat do
uă idei ce ni s-au părut 
compatibile intre ele : „pla
nul merge", prin urmare 
vom asista la dezbateri mai 
relaxate, și tocmai de ace
ea mai 
jate de 
care se 
ția.

Mina 
la această oră cu un bilanț 
favorabil. El însumează e- 
feetul unui complex de mă
suri — tehnice, organiza
torice, educative — între
prinse sub conducerea or
ganizațiilor de partid, 
ceste măsuri cuprind 
preocupările comitetului 
de sindicat, pentru îndepli
nirea sarcinilor proprii, și 
este de necontestat faptul 
că in majoritatea grupelor 
sindicale s-a acționat cu 
perseverență pentru îmbu- 

la

toate aceste „rezerve in
terne" ale creșterii pro
ducției de cărbune (îmbu
nătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, a trans
portului, întărirea disci
plinei, intensificarea între
cerii socialiste), referire 
din care s-a înțeles că sînt 
încă neajunsuri în munca 
unor comitete de sindicat 
din cadrul sectoarelor și 
a unor birouri ale grupelor 
sindicale. Chiar și în mun
ca unor membri ai comite
tului de sindicat pe mină.
IZ////////Z///ZZ7/////Z////////////*

profunde, avanta- 
climatul optim în 
desfășoară produc-

Lupeni se prezintă

A-
și

nătățirea realizărilor 
producția de cărbune.

Cu toate rezultatele bune 
înregistrate de la începutul 
acestui an, în activitatea 
unor sectoare și brigăzi, au 
fost constatate și unele ne
ajunsuri. Din 56 formații 
de lucru, 14 nu s-au situat 
la nivelul planului. Au 
lost înregistrate „nemoti
vate" destul de multe (pes
te 300J !), au fost semna
late abateri de la discipli
na muncii și cea tehnolo
gică, fluctuația s-a menți
nut aproape de 1 la 
termeni obișnuiți, 
referiri și la anul 
cînd activitatea a înregis
trat mai multe neîmpliniri, 
darea de seamă a amintit

îenți
1. în 

făcînd
1982,

Conferințe
ale organizațiilor 

de sindicat
rz///z//zzz///z/z/zz/zzzz/z/zzzzzzz>

Iată suficiente subiecte 
pentru o dezbatere pe 
care am dorit-o exigentă, 
chiar dacă era mai „rela
xată", favorizată de ritmul 
bun al extracției înregis
trat în prezent pe între
prindere.

Cei care s-au înscris la 
dezbateri s-au referit doar 
tangențial la asemenea 
probleme. Silviu Tărbăles. 
cu a propus ca „noul birou 
al comitetului de sindicat 
pe mină să mențină o le
gătură mai strînsă cu gru
pele sindicale, să asigure 
periodic instruirea organi
zatorilor de grupă". Matei 
Dănilă s-a referit ia nece
sitatea îmbunătățirii acti
vității comisiei de locuințe. 
Alexandru Dolhăscu a ce
rut ca și președinții comi
tetelor de sindicat pe secții 
și sectoare să beneficieze 
de instruiri periodice. Re
feriri concrete la probleme 
de producție (prin prisma 
muncii de sindicat) au fost 
făcute în legătură cu nece. 
sitatea îmbunătățirii trans, 
portului pe verticală și în
grijirea utilajelor iMihai 
Blaga), urgentarea lucrări
lor la viitorul puț cu schip 
(Alexandru Dolhăscu), creș-

co- 
și-a 
sco-

terea rolului inspectorilor 
obștești (Vasile Grigoraș), 
intensificarea acțiunilor ia 
căminul de nefamiliști și 
efectuarea unor reparații la 
club (Vasile Iovu). Cînd a 
luat cuvîntul directorul 
tehnic al minei, ing. Du
mitru Dănciulescu — sin
gurul care a arătat intr-un 
mod mai constructiv că 
mina are probleme de dis
ciplină și atunci cînd „pla
nul merge", ne-am aflat 
aproape de finalul dezbate
rilor căci, Ia întrebarea 
„mai dorește cineva să ia 
cuvîntul ?“ — nu a mai 
răspuns decît... dirijorul 
fanfarei, care s-a referit la 
neajunsurile întimpinate de 
această apreciată forma
ție de instrumentiști.

Desigur, conferința 
mitetului de sindicat 
atins în mare măsură
pul. Au avut loc dezbateri, 
a fost ales noul organ. 
„Conținutul" dezbaterilor 
ne-a îndreptățit să medi
tăm la întrebarea formula
tă în titlul acestor însem
nări : ce probleme dezba
tem atunci cînd „planul 
merge" ? Căci, chiar dacă 
majoritatea abatajelor 
merg din plin, „nemotiva
tele" nu scutesc de efor
turi comitetul sindicatu
lui. Chiar dacă în unele a- 
bataje sînt înregistrate pro
ductivități înalte, pînă cînd 
nu sînt ridicate „la plan", 
toate brigăzile, comitetele 
de sindicat pe sectoare și 
grupele sindicale nu sint 
îndreptățite „să tragă 
pe dreapta". Exigența era 
așteptată și de această da
tă, chiar dacă activitatea 
se desfășoară în general cu 
bune rezultate, pentru ca 
noul comitet să desprindă 
toate învățămintele din 
neajunsurile manifestate. 
Președinte al comitetului 
sindicatului a fost reales 
tovarășul Aurel Angheluș.

Ion MUSTAȚA

Respectarea disciplinei

(Urmare din pagina 1)

ma de retribuire în acord 
global pentru personalul 
de deservire a brigăzilor 
direct productive, a maiș
trilor și personalului teh- 
nîco-ingineresc, brigăzile 
din abataje și pregătiri fi
ind retribuite în continuare 
în acord progresiv, iar cele 
de întreținere a lucrărilor 
miniere în acord 
Concret, fiind 
tarife pe unitatea 
dus, respectiv pe 
cărbune, 
naiului se calculează 
funcție de cantitatea 
ducției extrase. Ca urma
re, planul lunilor februa
rie ș; martie a fost depă
șit la ambele sectoare — 
în martie, cu 2967 de tone 
la sectorul II (plus pe tri
mestrul I 9835 de 
și cu 1197 de tone 
torul III (plus 4918 
trimestrul I). Față 
tribuția tarifară, 
Iul de servire și 
ingineresc din sectoare 
realizat cîștiguri cu 
și, respectiv, 8,8 la sută mai 
mari. Merită a fi subliniat 
și faptul că la sectorul III, 
depășirea planului 
producția fizică a 
numai 5,6 la sută, 
să aprovizionarea 
lă a brigăzilor, 
și întreținerea 
6-au efectuat cu 
mai redus decît 
lit prin normative, fondul 
total de retribuție a fost 
repartizat unui număr mai 
mic de oameni, sporind co
ta parte a fiecăruia.

Exemplul dat evîdenția- 
ă, în primul rîhd, avânta

direct, 
stabilite 
de pro
ton a de 

retribuția perso- 
în 

pro-

- tone) 
la sec- 
tone pe 
de rc- 

persona- 
tehnico- 

a 
19,9

lunar la 
fost de 
Cum în- 
materia- 

repararea 
utilajelor 
personal 

cel stabl-

Sesiunea Consiliului popular 
municipal

(Urmare din pag. I)

sporirea calității și diversității servici
ilor către populația Văii Jiului. Anali
zând activitatea desfășurată în cadrul u- 
nităților prestatoare de servicii, sesiunea 
Consiliului popular municipal a remar
cat faptul că există posibilități și re
surse care, puse în valoare cu mai multă 
operativitate, pot îmbunătăți substanțial 
acest important domeniu cu largi impli
cații economice și sociale. întreaga acti
vitate a Conciliului popular municipal 
este orientată spre realizarea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, cu privire la

continua ridicare a calității vieții mine
rilor, a tuturor oamenilor muncii. Rezul
tatele obținute pînă acum în diversifica
rea serviciilor către populație trebuie să 
determine o atenție sporită față de a- 
ceste activități, concomitent cu valorifi
carea eficientă a materialelor refolosi- 
bile, perfecționarea profesională a lu
crătorilor și dezvoltarea industriei mici.

în încheierea lucrărilor, sesiunea a 
aprobat o hotărîre care stabilește mă
surile, direcțiile prioritare de acțiune 
în etapa următoare pentru îmbunătăți
rea prestărilor de servicii către popu
lație și dezvoltarea industriei mici în 
toate localitățile Văii Jiului.

0 materializare concretă
(Urinare din pag. 1)

și mineri.
De asemenea s-a produs 

un salt calitativ în activi
tatea de îndrumare și con
trol desfășurată de maiștri, 
aceștia puțind să răinînă 
mai mult în mijlocul nos
tru pentru a ne da soluții 
tehnice și a ne ajuta efec
tiv la rezolvarea operativă, 
la soluționarea eficientă a 
problemelor care se ivesc 
in abataj. în acest sens ne 
bucurăm de sprijinul maiș
trilor Viorel Corchiș, Gheor. 
ghe Tvanciu, Alexandru 
Szalay, loan Dănciulcs.cu 
și Ioan David.

— Cînd lucram pe patru 
schimburi, adaugă maistrul 
Viorel Corchiș, care a lu
crat mulți ani și ca bri
gadier, se pierdea un 
schimb (III) de sub contro
lul șefului de brigadă, cau. 
zele nerealizării erau puse 
mereu pe seama acestuia. 
Acum brigadierul poate 
să urmărească activitatea 
fiecărui schimb, aproape 
a fiecărui om din subordi
ne și poate să tragă la 
răspundere pe cei care nu 
și-au realizat prelimina
rul. Noi, maiștrii, avem 
timpul necesar pentru
ne face revirul, avem timp 
să rămânem mai mult la 
locurile de muncă, în mij
locul minerilor pentru a 
găsi cele mai bune soluții 
tehnice care să asigure 
realizarea 
zilnic.

La rîndul 
sector, ing. 
spunea : 
este situat la limita

a

Afacerea cu...

jele materiale de care dis
pun cei ee aplică acordul 
global. Dar munca respon
sabilă a formațiilor respec
tive și organizatorilor pro
ducției se răsfrîng pozitiv 
asupra realizărilor colec
tivelor din care fac parte. 
Brigăzile direct producti
ve au avut tot ceea ce 
este necesar la frontul 
lucru, minerii au putut 
losi. mai eficient timpul 
care dispun, obținînd 
vele ale productivității 
muncii superioare preve
derilor, toate brigăzile rea. 
lizîndu-și planul. Iată, a- 
șadar, că, introducerea u- 
nei forme perfecționate de 
retribuire, prin care veni
turile personalului munci
tor se află în raport di
rect cu contribuția adusă 
la înfăptuirea sarcinilor 
de plan, stimulează reali
zarea și depășirea produc
ției fizice planificate, res
pectarea disciplinei de 
plan, conduce în minerit la 
creșterea producției 
cărbune.

Laboratorul de cofetă
rie și patiserie din Lu
peni condus de Rozalia 
Toth este una dintre 
unitățile fruntașe ale 
I.C.S. Mixtă Lupeni.

Foto : Cristian ȘTEFAN

să
preliminarului

său, șeful de 
Victor Apostu, 

.Sectorul nostru 
cîm-

pului minier, de aceea 
nu avem posibilitatea 
ne extindem și totuși 
buie să asigurăm crește
rea producției de cărbune. 
De aceea colectivul nostru 
acționează pentru o ex
ploatare intensivă. în 
abatajele cameră pe care 
le avem, urmărim să 
cheiem cîf mai multe 
cluri de producție pe 
singur schimb, lucru 
care l-am reușit pînă 
prezent, realizînd 
și chiar trei cicluri 
schimb, obținînd 
medii de opt 
și chiar nouă metri pe zi, 
lucru pe care nu puteam 
să-l realizăm în vechiul 
program de lucru. Odată cu 
trecerea la aplicarea în 
sector a acordului global, 
producția extrasă zilnic va 
înregistra noi creșteri. E- 
chipele de aprovizionare, 
maiștrii și artificierii vor 
trebui să acționeze mai re
pede in sprijinul brigăzi
lor pentru realizarea 
depășirea sarcinilor 
plan".

Cele afirmate de minerii 
și factorii de conducere ca. 
re participă nemijlocit la 
realizarea sarcinilor de 
plan ce revin sectorului I 
de Ia I.M. Lonea, sint re
găsite in realizările obți
nute pînă acum. La sfîrși- 
tul primului trimestru, plu
sul se ridică la peste 1700 
tone, iar din discuțiile pur
tate cu cei care își desfă
șoară activitatea aici, reiese 
că vor să încheie luna a- 
prilie cu cel puțin 500 to
ne de cărbune extrase su
plimentar.

noi 
să 

tre-

în- 
ci- 
un 
pe 
in 

două 
pe 

avansări

și 
de

apa de ploaie
(Urmare tin pag. I) ”!

pe 
cre-

negli- 
auto, 

Gcorges- 
buletinul 

apucat să 
discreție

încrezătoare.

tică a zonei. Tinerii plan
tează zilnic în medie 600 
de puieți, astfel că ac
țiunea lor va fi finaliza
tă în cinstea zilei de 1
Mai. Se evidențiază Vasi
le Stan, secretarul co
mitetului U.T.C, pe sec. 
tor, loan Borotea și Ni
colae Costin. (I.D.)

Sigismund Sagi, cu 5 ca
nistre și 1030 lei, Gheorghe 
Pereș cu 960 lei..

Acasă, cei trei chilipir
gii, păcăliți cu puțin înain
te de 1 aprilie, au consta
tat că in canistre era 
doar... apă chioară. E 

■ drept, nu demult agențiile 
de presă au anunțat că 
doi cercetători australieni 
au pus la punct un motor 
care funcționează prin e 
lectroliza apei. Să se pre 
gătească cei trei „mușche
tari" pentru eventualita
tea că în curînd aceste au
toturisme vor apare 
piață 7 Mai degrabă,
dem că au „mușcat" zdra
văn din nada întinsă de 
excroc. La numai o săptă- 
mînă după „epilogul" pri
mei escrocherii, Gheorghe 
Hoca a pus la cale alt „se. 
rial" al matrapazlicurilor. 
Cum găsise cabina unui au
tovehicul cu ușa deschisă, 
a subtilizat actele 
jentului conducător 
Gheorghe Carol 
cu, și falsificînd 
de identitate, s-a 
promită țiglă la 
Firuței Cie.
femeia i-a dat un „aconto" 
de 200 lei. Ion Oprean în
să a cerut întîi buletinuh

De acum Gheorghe Hoca 
și-a regăsit... nașul, legea 
va lua în considerare și 
abaterile antisociale co
mise mai înainte pentru 
înșelăciune în dauna avu
tului particular va ..benefi
cia" de c 
vante. Cit 
biți, n-au 
vorbă cu 
lesne de 
să ajungă de 
Iată însă că se 
și în ziua 
legați la ochi 
să dea crezare 
de tipul cu pielea 
din pădure. Mai 
deci rȘUlți creduli și 
tori de chilipiruri. 
Ic vine mintea Ia ca 
bia după ce ex 
vînturat buzunarele...

■ireumstanțe agra- 
despre păgu- 

vrut să stea de 
noi. din motive 

înțeles, nu voiau 
risul lumii, 
mai găsesc 

de azi oameni 
. gala oricînd 

poveștilor 
ursului 
există 

i ama- 
cărora 

ap. a- 
icii le-au

I
I
I
I
II 
l

• ORGANIZAȚIA U.T.C. 
a sectorului XI de la 
I.M. Petrila a inițiat o 
acțiune patriotică i plan
tarea pe vechile halde din 
apropierea incintei minei 
a 3000 puieți de pin. In 
afară de consolidarea ta- 
luzurilor haldelor, plantă
rile vor avea ca efect și 
înfrumusețarea peisagis.

ține conducerii minei Lu
peni, care a sprijinit rea
lizarea mai multor obiec
tive destinate 
in mod plăcut 
timpului liber 
lor. (I.M.)

petrecerii 
și util a 
al mineri-

Astăzi, la

• PESTE PUȚIN TIMP, 
la Lupeni va fi dată în 
folosință „Casa muzicii", 
amenajată prin acțiuni pa
triotice. Inițiativa unei a. 
semenea amenajări apar-

• TEATRU.
ora 18,30, Teatrul de stat 
,Valea Jiului" prezintă în 

cultură 
specta- 
„Tache, 
de V.I.

• NOI BLOCURI 
LOCUINȚE. în Vulcan a 
inceput construcția u- 
nor noi blocuri de lo
cuințe. Este vorba despre 
blocurile 61 și 63 pentru 
care au fost turnate deja 
fundațiile. Blocurile au
termen de predare în
cursul acestui an. (V.S.)

decății muncitorești", cons
tituie un veritabil rechi
zitoriu împotriva acelora 
care încalcă normele de 
conduită in producție și 
societate. Printre realiza, 
tori: Nicolae Manolescu, 
Vasile Iovu, Oscar Simo- 
nis și Tiberiu lakab. (I.D.)

sala Casei de 
din Petroșani un 
col cu comedia 
lanke și Cadîr", 
Popa. (T.S.)

• O NOUĂ PELICULĂ 
denumită „Indisciplina- 
ții“ a fost realizată de 
membrii cineclubului „A- 
mafilm" din Lupeni. Noul 
scurt metraj, pe tema „ju-

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE

I
I
I

ffl infofmona I
'—■li, K
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Unde se pot crește animale
- W w *și pasan ?

Creșterea păsărilor și 
a altor animale domesti
ce este o preocupare tra
dițională a populației din 
Valea Jiului. Alături de 
oierii și crescătorii de 
bovine băștinași, această 
îndeletnicire este îndrăgi
tă și de foarte mulți mi
neri și alte categorii de 
cetățeni care au gospodă. 
rii individuale ori locu
iesc în case care dispun 
de anexele necesare, gră
dini și curți. „Adăposti- 
rea animalelor în aparta
mente, balcoane sau bo
xele blocurilor și în con
diții în care contravin
normelor igienico-sanita- 
re sau care stinjenesc
normala folosință a 
cuințclor de către 
tari" constituie. în . 
na reglementărilor 
tuate prin hotărîrea 
2/1981 a Consiliului popu
lar al județului 
ra, contravenție 
sancționează cu 
de 200—400 lei.

Deci, apartamentul, blo
cul, nu pot fi utilizate 
pentru creșterea animale
lor.

Cu toate că dispoziția 
este clară, iar scopul ei 
de asemenea, în ultima 
perioadă și-au făcut loc 
în cartierele Aeroport, 
Carpați, Constructorul și 
llie Pintilie din Petroșani, 
cît și în cartierele noi 
ale Petrilei și Vulcanului, 
cetățeni care țin păsări 
în boxele blocurilor, în 
alte improvizații, iar în 
cursul zilei le lasă libere 
pe zonele verzi. Evident, 
o asemenea atitudine sem. 
nificînd încălcarea norme
lor de conviețuire civili
zată și a dispoziției la

care ne-am referit, nu 
poate fi tolerată. în ulti
mele săptămîni au fost 
depistați și li s-au întoc
mit procese verbale de 
contravenție cetățenilor 
Ștefana Adam, din strada 
Oituz, blocul 8, sc. II. ap. 
23, Nieolae — 
fan Zavila 
din strada 
Constantin 
strada Oituz, Maria Oacă 
și Nieolae Suciu din car
tierul Carpați, Maria Tri-

Revnic, Ște- 
și loan Bekeș 
Independenței. 
Bcjenaru din

Lucrări binevenite

lo- 
loca- 

lumi- 
sta- 

i nr.

Hunedoa- 
și se 

amenzi

Pe teme ale 
autogospodăririi și 
păstrării igienei 

publice
tzzzzz/zzz/zzz//zz/zzz/Z/ZZZZzzzj

și Gheorghe Gruia 
strada Constructorul.

A avut loc, de aseme
nea, o acțiune de demo
lare a improvizațiilor pen
tru animale din apropie
rea porții nr. 2 a minei 
Livezeni, de la marginea 

a 
A- 

con-

fan 
din

guri, aceste improvizații, 
axând astfe] posibilitatea 
să valorifice eventual o 
parte din materiale, iar 
celor ce au în intenție a- 
semenea construcții să 
nu le mai execute, deoa
rece sînt ilegale, și, în 
majoritatea cazurilor, am
plasate în locuri nepotri
vite și ca atare vor fi de
molate.

Reguli elementare de i- 
gienă protejează popu
lația de efectul poluant 
al înmulțirii peste limită 
a cotețelor chiar în car
tierele vechi, de amena
jarea în cuprinsul lor a 
unor adevărate crescăto
rii de porcine și alte a- 
nimale, așa cum a făcut 
gestionarul Dumitru Mir
cea în strada 
din Petroșani.

încheiem 
noastră prin a
față de dorința cetățeni
lor de a crește îndeosebi 
porcine și păsări ar tre
bui să se manifeste din 
partea organelor admi
nistrative locale și a uni
tăților de gospodărie co
munală și locativă mai 
multă receptivitate, 
pare

Lucrările care au început 
în cartierul Sohodol din 
Paroșeni merită toate lau
dele. Edilii orașului Vul
can pun un mare accent 
pe lucrările de reparații 
care vor fi executate și în 
continuare în acest an.

Dar, despre ce este vor
ba? Sub îndrumarea com
petentă a maistrului loan 
Avasiloaie din partea 
E.G.C.L. Vulcan, care con
duce echipa de meseriași, 
au început, lucrări de re
parații capitale la blocu
rile A și H. Aceste lucrări 
au un avans de mai mult 
de 10 zile față de graficul 
întocmit. Reparațiile de la 
instalațiile sanitare au fost 
executate cu mare răspun
dere de loan Dubleș și E- 
lena Filip, la fel și parche-

tarile de către Iuliu Har- 
nat, Nieolae Hațenca. Prin 
munca lor au făcut ca blocul 
A să fie terminat deja și 
să înceapă lucrările la blo
cul H.

Cu aceeași competență 
lucrează și zidarii Petru 
Butnariu, Georgeta Sarsan, 
precum și echipa de ins
talații termice formată din 
Aron Vladimir, Paul Don- 
ca și sudorul Ion Rotaru. 
Valoarea acestor lucrări, 
așa cum a arătat maistrul 
loan Avasiloaie, însumează 
peste 450 000 lei, sumă care 
cuprinde și reparații 
rente la instalațiile 
termoficare.

Un fapt
pentru locatarii din 
cartier este acela că 
curînd vor demara și

cu
rie

îmbucurător 
acest 

în 
lu

crările pentru punctul ter
mic ce va fi racordat la 
noua rețea de termoficare, 
care va asigura apa caldă 
și termoficarea aparta
mentelor din cartier.

Sperăm că noua unitate 
de gospodărie comunală și 
locativă creată în Vulcan 
să colaboreze și mai mult 
cu asociația de locatari, 
care este beneficiara tutu
ror lucrărilor executate, și, 
că astfel se vor diminua re- 
clamațiile (întemeiate pînă 
acu m) ale unor 
locatari care doresc să 
neficieze de tot ce ic 
necesar în locuințele 
pentru confortul dorit.

Costache CAl’RIȘ, 
președintele asociației

locatari nr. 15 cartierul 
Sohodol — Paroșeni

be
es te 
lor,

tie

Cuza Vodă

intervenția 
sublinia că

dinspre calea ferată 
cartierului Carpați. 
ceastă acțiune v; 
tinuată atît în 
Carpați cît și în 
naiului de gardă 
tierul Aeroport, 
eu toate atenționările 
și avertismentele date. co. 
tețele de genul celor men
ționate se înmulțesc. Ne 
facem ecoul dispozițiilor 
stabilite, în lumina 
glementărilor legale, 
vertizîndu-i pe cei 
au improvizații pentru a- 
nimale. Cetățenilor in 
cauză li s-a dat astfel ră
gazul să-și retragă

a fi 
cartierul 
zona ca- 

i din ear- 
unde,

re
a

pare

Activitate 
obștească

'Printre unitățile comer
ciale și de producție vizi
tate în ultima perioadă de 
echipa de control al oame
nilor muncii formată din 
1. Ciur, T. Popa și D. An
drei din Petroșani se nu
mără magazine alimentare 
și restaurante, depozite, 
precum și fabricile de mo. 
rărit și panificație și de 
produse lactate. De la în
ceputul anului 1983, aceas. 
tă activă echipă a efectuat 
un număr de 65 de con
troale, soldate cu nume
roase aprecieri pozitive, ob
servații critice, precum și 
cu un mare număj' de su
gestii și propuneri avind 
drept scop îmbunătățirea 
activității unităților vizi
tate. (T.V.)

r

NOTE®:iț:

PE COORDONATELE 
DEZVOLTĂRII

De-a lungul șoselei 
străbate Uricaniul, pe

A- 
astfel necesitatea de 
evalua posibilitățile, 
li se răspunde 
pozitiv. Faptul

în
că
Ș>

a se 
de a 
mod
ne trebuiesc carne,ouă, 
alte produse animaliere 
implică și crearea condi
țiilor pentru a Ie putea 
obține.

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

• GHEORGHE BACIU, 
Paroșeni-Vulcan : în car
tierul dv., Sohodol. se fac 
în prezent reparații capita
le la mai multe blocuri de 
către echipe do muncitori 
de la E.GC.L. Vulcan. Re
parațiile de la rețelele de 
apă, canalizare și termofi
care sînt coordonate de 
maistrul loan Avasiloaie. 
Acest fapt vă scutește de 
alte intervenții. Cereți
cestui tehnician să reme
dieze și defecțiunea de la 
blocul dv.

a-

ce 
o 

distanță de 3 km, au fost 
efectuate în ultimele zile 
plombări. S-au făcut, do 
asemenea, reparații la 
borduri pe străzile din
interiorul orașului. Zonele 
verzi 6înt în fiecare săp- 
tămînă frumos greblate, 
marcate cu tăblițe 
invită la păstrarea 
de către locuitorii 
șului. în mai multe 
au~ fost amenajate 
dini. Piuă in prezent în 
Uricani au fost realizate 
circa 2 ha de grădini, ce
le mai frumoase
fiind cele amenajate de 
locatarii blocurilor nr. 4. 
6, 8, 10 și 12 din noul 
cartier Bucura. în prezent 
în acest cartier se mun
cește Intens la amenaja
rea arterei principale 
din parc pînă în cartier. 
Prin terminarea blocului 
19, pînă la începutul lu
nii mai, vor fi date în fo
losință noi spații comer
ciale cu un confort spo
rit. în noile spații, cu 
vitrine mari și luminoase, 
se vor deschide un ma
gazin de legume și fruc
te, centrul de pîine și 
lapte al cartierului, o au. 
toservire cu obiecte 
uz casnic. (I.C.)

care 
lor 

ora- 
zonc 
gră-

etc. împrăștiindu-le pe 
spațiile verzi de curînd 
curățate de locatari, pe 

.rondurile cu flori.
Dar. mai este o hibă ; 

containerul in cauză, este 
sursă de miasme, este 
așezată la marginea unui 
loc de joacă pentru copii 
(alte comentarii sînt de 
prisos).

Propunere de rezolvare: 
mutarea containerului pe 
platforma din vecinătatea 
stației de transformare 
Petroșani-Sud, lingă 
alt container. Așezat 
containerul nu mai 
ranjează pe nimeni,
se mai află la „răscruce 
de drumuri", iar pe a- 
ceastă platformă auto- 
containerele au acces ne
stingherit. (T.V.)

COMPLICAT, IN 
LOC DE SIMPLU

un 
aici, 
de- 
nu

După cum ne spunea 
locatarul Vasile Tgnătes- 
cu, 
lui 
de 
din 
uă

Gorunului

I

SEMNAL DIN STRADA 
INDEPENDENȚEI

Toma ȚAȚARCA

in servirea

nu-și 
nece- 

fe- 
co-

co- 
me- 

la
In

nilor de plan in perioada 
scursă din acest an se ri- 

peste un milion

Realizările deosebite 
le unității 38 „Legume 
fructe" din Petrila s 
binecunoscute de locuito
rii orașului Petrila. Popu
lația orașului apreciază 
și se mîndrește eu colec
tivul magazinului condus 
cu multă pricepere și dă. 
ruire, de omul mereu la 
datorie, Constantin Bru- 
jan. Cine trece pragul u- 
nității, indiferent de ano
timp. nu poate să 
găsească produsele 
sare. încă din luna 
bruarie, acest harnic 
lectiv le-a pus la dispozi
ție, petrilenilor, primele 
cantități de produse 
seră (trufandale) și 
produse de sezon 
100 000 kg roșii, castra
veți, spanac, varză albă, 
125 000 legături guiioare 
și ceapă verde, 100 000 
căpățîni salată, 30 000 ar
dei iuți, 70 de tone 
mere, peste 100 de 
de cartofi și

de 
alte

modul exem- 
aprovizionării u-

de

gu- 
ul- 

mai 
sin- 
mai 
lui,

de 
tone 

nelipsitele 
garoafe (21 000 bucăți).
Valoric, depășirea sarei-

dică la 
lei.

Pentru 
plar al 
nității, prezentării și des
facerii acestor produse 
atît de căutate (și sînt 
din abundență la Petrila) 
de oamenii muncii, 
rită felicitări 
magazinului : 
tin, Felicia și Nieolae Bru. 
jan, Eleonora Dragomir, 
Aurica Damian, Eugenia 
Ciobanu. Lucreția Bradea, 
Lucia Mihăilă, loan Hrib.

me- 
colectivul 
Constan-

O inițiativă frumoasă 
organizației de partid 
10 din cartierul Aeroport 
—Petroșani, al cărei secre
tar este tovarășa Geta 
Cristea, a fost finalizată 
prin afișarea articolelor 
noii ediții a gazetei 
țenești expusă în 
Aviatorilor, colț cu 
Venus. Noua ediție 
dedicată zilei de 1

Pe o altă temă 
în ultima perioadă
tenția organizației de partid. 
Organizației democrației 
și unității socialiste, pre
cum și a asociațiilor de 
locatari din cartier — te-

cetă- 
strada 
strada 

este 
Mai.
aflată 

în a-

Locatari ai blocurilor 
28 și 43 din strada Inde
pendenței, cartier Aero
port — Petroșani ne sem
nalează un necaz, legat 
de locul unde este plasat 
containerul destinat 
Iertării reziduurilor 1 
najere. Fiind așezat 
intersecția străzilor 
dependenței și Saturn 
în spatele blocurilor 
28 și 43 — \ intui culege 
din și de lingă container 
hîrtii, pungi din plastic

bloc.
nu 

bloc

nr.

în apropierea blocu- 
cu 78 de apartamente 
pe Aleea
Lupeni au existat do-
containere pentru 

noiul menajer. După 
tima golire, nu a 
fost adus decît unul 
gur și acesta nu a 
fost așezat la locul
ci pe porțiunea carosabi
lă a aleii pietonale. Ma
șinile care aprovizionea
ză locatarii cu cărbuni nu 
mai pot trece spre 
Un singur container 
ajunge pentru un
atît de mare, mai ales că 
reziduurile nu sînt trans
portate la timp. De unde 
se vede că la E.G.C.L. 
Lupeni se optează u- 
neori pentru cornplica- 

lucrurilor, cînd ele 
trebui rezolvate sim- 
și operativ. Așteptăm 
răspuns la această

rea
ar
piu 
un
opinie. (A.M.)

nouă
la gazeta cetățenească

gospodăririi estenia
prezent în ediție articolul 
„înf rum useța rea ca rtieru - 
lui — îndatorire a fiecărui 
cetățean". în cuprinsul ar
ticolului sînt relevate atit 
realizările gospodărești 
obținute cu participarea ce
tățenilor, cît și obligațiile 
ce revin acestora și asocia
țiilor de locatari in lumina 
prevederilor Legii nr. 
10/1982. Actuale, permițmd

sublinierea unor 
concrete de care 
să țină seama 
cartierului sînt și articole
le „Natura, sportul și să
nătatea" și „Dinamica cir
culației rutiere". Mai ales 
în cuprinsul ultimului ar
ticol, bazat pe cifre și date 
generale interesante — era 
bine dacă se făceau și cî- 
teva sublinieri privind mo. 
dul cum să se comporte

aspecte 
trebuie 

cetățenii

_____________A
în perioada primăverii și 
verii copiii din cartier pen
tru a nu stînjeni circula
ția și a evita, producerea 
unor accidente.

în fața Școlii generale 
nr. 7 în care învață copiii 
din această parte a mare
lui cartier — Aeroport, a 
fost transportată o mare 
cantitate de pămînt în sco
pul nivelării și amenajării 
unui viitor teren de joacă 
pentru copii. Amenajarea 
acestuia oferă gazetei cetă
țenești o temă concretă 
despre care să scrie elo
gios. (T.V.)

i 
d
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ACTUALITATEA ÎN LU41E

Intervenția șefului 
delegației române 

la reuniunea 
de la Madrid

MADRID 28 (Agerpres). 
La Madrid a avut loc, o 
nouă ședință plenară a 
reuniunii general-europe- 
ne în cadrul căreia au 
luat cuvîntul șefii delega
țiilor Austriei, Iugoslaviei, 
Finlandei, Maltei, Norve
giei, Ciprului, Suediei, San 
Marino, U.R.S.S., României, 
Angliei, Belgiei, R.D. Ger
mane și Elveției.

Luînd cuvîntul în ședin
ța plenară, șeful delegației 
române, ambasadorul Va- 
sile Șandru, a prezentat 
răspunsul tovarășului

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, la apelul 
unor țări neutre și neali
niate privind finalizarea 
lucrărilor reuniunii de Ia 
Madrid, aprecierea pozitivă 
dată eforturilor și inițiati
vei statelor neutre și ne
aliniate, inclusiv proiectu
lui revizuit de documentul

Consultări în vederea 
formării noului guvern 

al Portugaliei
LISABONA 28 (Ager

pres). Partidul Comunist 
Portughez a propus Parti
dului Socialist Portughez 
începerea de negocieri în
tre conducerile celor două 
formațiuni politice pentru 
găsirea unei soluții demo
cratice formării noului 
guvern al Portugaliei — 
informează agenția France 
Presse.

Tntr-o scrisoare adresată 
P.S.P., secretarul general 
al P.C.P., Alvaro Cunhal, 
arată că rezultatele alege
rilor legislative anticipate 
desfășurate, luni, în Por
tugalia, deschid „o cale ins

final prezentat, care pre
vede, între altele, convo
carea unei conferințe pen
tru măsuri de încredere și 
dezarmare în Europa, pre
cum și asigurarea continui, 
tății procesului CSCE. A- 
preciind că proiectul revi
zuit poate servi în general 
ca bază pentru un acord, 
dacă interesele legitime ale 
tuturor statelor participan. 
te la reuniune vor fi luate 
în considerație, șeful dele
gației române, a arătat că, 
asemenea altor țări, Româ
nia consideră că sînt încă 
necesare unele îmbunătă
țiri și precizări ale aces
tui proiect și se pronunță 
pentru reluarea, fără nici 
o întîrzi^e, a negocierilor, 
astfel încit să poată fi pre
zentate și examinate pro
punerile concrete vizînd 
îmbunătățirea proiectului 
documentului final al reu
niunii.

tituțională și obiectivă for
mării unui guvern demo
cratic".

Potrivit rezultatelor — 
încă nedefinitive — ale scru. 
tinului de la 25 aprilie, 
partidele stîngii dețin 145 
din cele 250 de mandate 
ale Adunării Republicii, 
parlamentul unicameral 
al Portugaliei.

într-un comunicat de 
presă, Partidul Socialist 
Portughez a respins propu
nerea privind angajarea 
de negocieri avansată de 
Partidul Comunist — trans, 
mit agențiile UPI și France 
Presse.

I FILME
PETROȘANI — 7 No- 

| iembrie : Comoara ; Uni- 
| rea : Alexandra și infer- 
Inul.

LONEA : Secvențe.

RUGBY, divizia A

Trei vicierii consecutive!
„ȘTIINȚA" PETROȘANI 

— „RAPID" BUCUREȘTI 
17—0 (3—0). După cele 
două victorii consecutive 
obținute în deplasare (cu 
„Rulmentul" din Bîrlad : 
16—0 și 7—6 cu „Gloria" 
P.T.T. Arad), iată că „Știin
ța" aduce din nou surîsul 
unei frumoase primăveri 
în sufletele și pe chipurile 
suporterilor, învingînd, 
fără drept de apel pe am
bițioasa echipă „Rapid".

în prima repriză, studen
ții au reușit să treacă de 
arbitrajul părtinitor al lui 
F. Zamfirescu (Constanța), 
mereu depășit de joc. Ra- 
pidiștii au beneficiat de 
opt l.p. din diferite poziții, 
acordate ușor, dar n-au reu

HANDBAL

„Cupa primăverii"
Pe terenul Casei de copii 

din Uricani, s-au desfășu
rat întrecerile de handbal 
fete, dotate cu „Cupa pri
măverii". La întreceri au 
participat echipele repre
zentative ale școlilor gene
rale din Vulcan și Uricani. 
După meciuri aprig dispu
tate, în finală s-au întîlnit 
echipele școlilor generale 
nr. 6 și nr. 5 din Vulcan, 
victoria revenind primei 
formații cu categoricul scor 
de 14—2. O bună compor
tare au avut echipele 
Școlii generale nr. 2 și ca
sei de copii din Uricani.

Titu CORNEA, 
corespondent

ANINOASA i Pădurea 
nebună.

VULCAN — Luceafărul: 
Năpasta.

LUPENI — Cultural :
Imperiul contraatacă, I II. 

URICANI : în spațiu.

TV.
15,00 Telex. 15,05 Consul

tații pentru admiterea în 
învățămîntul superior teh

șit să transforme. Punctele 
noastre au fost înscrise de 
Chiriac, printr-un drop- 
gol executat cu măiestrie.

In repriza secundă, do
minarea studenților din 
Valea Jiului devine și mai 
evidentă ; un adevărat tă
vălug de forțe (Sușinschi, 
Bucan, P. Dobre, Viciu, 
Ion Florentin, Drumea. Șt. 
Constantin) acționează în 
teren și cîștigă mingi pre
țioase. în urma unei astfel 
de acțiuni Bonea fentează, 
pătrunde. Șt. Constantin se 
intercalează între adver
sari, pasează lui Viciu și 
acesta înscrie : 7—0 în
min. 46. încă un eseu 6e 
înscrie tot după efortul 
pachetului de înaintași, în

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Remiză la Lupeni
„PREPARATORUL" LU

PENI — „PARÎNGUL" LO
NEA 3—3. Jocul începe în 
nota de dominare a gazde
lor care au cîteva bune o- 
cazii de a deschide scorul, 
dar neșansa sau imprecizia 
șuturilor la poartă a înain
tașilor fac ca scorul să ră- 
mînă alb. Nu trec decît 8 
minute și la primul con
traatac al oaspeților Bădău 
reușește să deschidă scorul, 
după o cursă de 30 m.

După pauză echipa gazdă, 
reușește să pună stăpînire pe 
joc și la un moment dat 
conduce cu scorul de 3—1. 
Golurile sînt înscrise de 
Olteanu min. 55 din pasa 
primită de la Samșudean, 

nic — fizică. 15,25 Emi
siune în limba germană.
17,15 Panoramic japonez.
17,35 Tragerea loto. 17,40 
La volan. 17,50 1001 de 
seri. 20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo, 
mică. 20,35 Tradiții de e- 
roică luptă revoluționară 
a clasei muncitoare. Pa
gini din cronica sărbăto
ririi zilei de 1 Mai în 

care după efortul lui Su
șinschi, Drumea și Ion 
Florentin, Șt. Constantin 
culcă balonul în terenul de 
țintă : 11—0, în min. 62. 
Linia de treisferturi se 
ambiționează și reușește o 
fază de mare spectacol țe- 
sînd pase fine (Chiriac, V. 
Dobre, Medragoniu Tulpan, 
Călin, Catană, Dinu), după 
care bucureștenii greșesc : 
grămadă în 22 ni, rugbiștii 
din Valea Jiului forțează 
și „vulpoiul" Bonea specu
lează prompt o nesincroni- 
zare a apărării : 15—0, în 
min. 78, iar Dinu transfor. 
mă : 17—0 pecetluind o 
victorie frumoasă.

I.D. BALAN

precum și în min. 61 cînd 
același Olteanu majorează 
scorul : 2—1. în același mi
nut Samșudean, din inte
riorul careului, la o com
binație cu Olteanu urcă 
scorul la 3—1. Oaspeții fac 
apel la arma contraatacu
lui și reușesc din nou să 
surprindă apărarea gazde
lor mareînd 2 goluri prin 
același Bădău. Scor final 
3—3. (A. Oțelea. coresp.)

♦
în divizia C, în meciul 

restant de ieri : Minerul A- 
ninoasa — C.F.R. Simeria 
3—0.

România. 20,55 Sub fia- | 
murile clasei muncitoare. ■ 
Spectacol muzlcal-core- I 
grafic-literar. 21,20 Ca- 1 
dran mondial. 21,45 In- I 
frățiți în cînt și joc — I 
cîntece și dansuri popu- | 
lare. 22,15 Telejurnal.

publicitate
PIERDUT carnet student 

pe numele Rahrich Robert, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (459)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Văr- 
zar Vasile, eliberată de Li
ceul industrial nr. 1 Lupeni. 
O declar nulă. (460)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Korpoș 
Ștefan, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Grama 
Laurențiu, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. 11 declar nul. (461)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Ciuvăț Au
rora și Dulgheru Alexan
dru, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (463)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Fîrtea Nu. 
țu, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (464)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Spita
lului orășenesc Vulcan 
anunță cu durere înce
tarea fulgerătoare din 
viață a fostei surori me. 
dicale
COCHINA ILEANA 

(Tarziția)
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate.

SOȚIA, fiicele, ginere
le și nepoții reamintesc 
împlinirea a doi ani de 
la decesul mult iubitu
lui

FRANC IOSIF (462)

Duminică, 1 Mai
8,30 I Mai sărbătoresc.

— Cîntece, versuri și 
marșuri patriotice.

9,00 Dc strajă patriei.
9,45 Promenada fanfare

lor.
10,00 Viața satului.
11.00 Raport muncitoresc. 

Reportaj.
11,15 Estrada în mai — 

concert popular.
11.45 Lumea copiilor — Te- 

lefilmoteca de ghioz
dan.

12,55 Telex. 
13,00 Album de mai.

Ediție specială.
Din sumar :

— Ride iarăși primăva
ra, program muzical.

— Momente vesele și mi
niaturi umoristice.

— Cîntec drag pe întin
sul țării.

— Bucuria dansului.
— Patria mea — muzică 

și poezie.
14.30 Desene animate.

— Cîntece de voie bună.
— Dialogul orchestrelor.
— Mari actori ai scenei 

românești... pe micul 
ecran.

— Telesport.
— Muzică de promena

dă,
18.45 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19.30 Uniți sub flamurile 

muncii.
Reportaj documen
tar.
Spectacol artistic cu 
prilejul Adunării
populare consacrate 
zilei de 1 Mai.

21.4- Ritmuri muzicale.
21.06 Film artistic.

Post-Restant — pro
ducție a Studioului 
cinematografic „Bucu
rești".

22,20 Telejurnal.
22.30 Poate cînți și tu a- 

ceeași melodie.
Luni, 2 mai

10,00 Tineri în țara tinere
ții.
Din sumar :

— Anii de lumină ai 
vîrstei noastre.

— Tinerii din România
— Muzică ușoară.

— Dedicații.
— Faptele zilei.
— Fantezie de primăva

ră. Moment muzical- 
coregrafic.

— Desene animate.
— Ascultă-mi inima, pa

tria mea !
— Laureații.
— Muzica vîrstei noas

tre.
12,00 Flori de cîntec, flori 

de mai.
Cîntece și dansuri 
populare.

13,00 Telex.
13,05 Album de primăvară.

Din sumar •
— Azi e sârbătoare-n ța. 

ra mea — program de 
muzică și poezie.

— Flori de primăvară — 
muzică populară.

— Cascadorii risului.
— Cu primăvara-n inimi.
— Un zimbet pe 16 mm.

14.30 Desene animate.
— Orchestre în dialog.
— Drumuri prin memo

rie.
— Treptele afirmării.
— Umor și muzică.

— Melodiile marelui e- 
cran pe micul ecran.

— Telesport.
— Pe aripile muzicii.

18,45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Patriei și partidului. 

Omagiul tinereții re
voluționare — Repor
taj.
Imn din tinere inimi 
— Spectacol dedicat
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Zilei tineretului.
20,20 Film artistic — Casa 

neterminată.
Producție a Studiou
lui cinematografic 
„București".

21.35 Melodii îndrăgite.
22,15 Telejurnal.

Marți, 3 mai

11,00 Festivalul interjude- 
țean de muzică popu
lară „Floare de pe 
Bărăgan" — Slobozia 
1983.

11,30 Actualitatea econo
mică.

11,45 Caleidoscop muzical.
12,10 Pui de lei.

Pagini de glorie din 
războiul pentru cuce
rirea independenței 
de stat a României.

12.35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 România pitorească.
16,25 Clubul tineretului.

17,00 Amfiteatru studen
țesc.

17,50 1001 de seri.
20,60 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,30 Videcteca internațio

nală.
21,00 La zi în 600 de se

cunde.
21,10 Teatru Tv.

Scadență neliniștii —

Premieră pe țară.
22.25 Telejurnal.

Miercuri, 4 mai

16,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă.
16.30 Viața culturală.
17.10 Telesport.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20.25 Forum politico-ideo

logic.
20,40 Melodii și interpreți.
20,50 Stop cadru pe mapa

mond.
21,05 Film artistic. Născut 

pentru a fi vîndut — 
premieră pe țară.

22.25 Telejurnal.

Joi, 5 mai

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

dul l’aulista.
12.10 Album coral.
12,35 Desene animate.

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

pentru sat.
16.25 Dezvoltarea creatoa

re, izvor al perenită
ții teoriei revoluțio
nare.

16.40 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Fotograme din rea

litate — Reportaje, 
interviuri, relatări, 
transmisiuni directe, 
muzică.

21,05 Film artistic — 27
de ore — premieră 
pe țară.

21,55 Discorama.
22.15 Telejurnal.

Vineri, 6 mai

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru ad

miterea in învăță- 
mintul superior teh. 
nic.

15.25 La volan.
15,35 Emisiune în limba 

germană.
17,30 Rezultatele tragerii 

loto.
17 35 Vocația umanitară a 

Crucii Roșii.
17 50 1001 de seri.
18.00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.25 Cîntecul și poezia

eare ne-au însoțit is
toria—

20.40 Cadran mondial.
21,05 Film artistic — Sub

teranul.
22.25 Telejurnal.

Simbătă, 7 mai
11,00 Din marea carte a 

patriei.
11,20 Film artistic. 27 de 

ore.
12.10 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
Din sumar :

— Telex.
— Poemele lui Mai —

recital de versuri.
— Melodii populare de 

pe întreg cuprinsul 
țării.

— Autograf muzical.
— Șah.
— Noi, ostașii țării ' — 

reportaj.
— Cîntece de voie bună.
— Maeștrii baletului.
•— Secvența telespectato

rului.
— Gala desenului ani

mat.
— Telesport.

18.15 Băicoi 7 000 — Re
portaj.

18.30 Sâptamina politică.
18.45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 La sfirșiț de săptă- 

mină.
Din sumar :

— Teleenciclopedia.
19,50 l.L. Caragiale: „Vizi

ta".
20,00 Ritm de melodie.
20.10 Film artistic. Străzile 

au amintiri.
Producție a Studiou
lui cinematografic 
„București".

21,35 Inșir-te varietăți — 
Spectacol muzical-u- 
moristic.

22.30 Telejurnal.
— Sport.

22.45 Drag mi-e cîntul 
românesc.
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