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Prin decret prezidențial, 
au fost conferite 6487 titluri, 
ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste Româ
nia, unor muncitori, maiș
tri ingineri, țărani coope
ratori, cercetători și pro- 
iectanți, cadre didactice, 
medici, oameni de artă și 
cultură, activiști de partid 
și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, pen

tru contribuția adusă la 
infăptuirea politicii parti, 
dului și statului de făurire 
a societății socialiste mul. 
tilateral dezvoltate în pa
tria noastră și rezultatele 
deosebite obținute în în
trecea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea 
planului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1982.

IN INTIMPINAREA
SĂRBĂTORII MUNCII

Decadă record în producție
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Cu planul 
pe 4 luni îndeplinit

Minerii Lupeniului ra
portează un succes deo
sebit în cinstea marii 
sărbători a zilei muncii 
și primăverii i 22 000 to
ne de cărbune peste plan, 
ceea ce înseamnă 
zarea cu 3 zile mai 
vreme a planului de 
ducție pe primele 4 
ale anului.

Bilanțul rodnic al 
lectivului încununează e- 
forturile creatoare ale mi
nerilor, muncitorilor elec
tromecanici, inginerilor 
și tehnicienilor din Lu
peni de a spori gradul 
de utilizare intensivă a 
bogatei zestre tehnice 
din dotare, de a fructi
fica pe plan superior a- 
vantajele noului program 
de lucru — eforturi ma
terializate în realizarea 
unei productivități me
dii în abatajele minei cu 
2,5 tone/post superioa
re prevederilor.

reali- 
de- 

pro- 
luni

co-

Creșteri zilnice ale extracției
Majoritatea colectivelor din 

Vulcan au depus în ultimele zile 
pentru a obține producții record în realizarea 
vederilor fizice. Cel mai semnificativ succes l-au în
registrat minerii sectorului V, care a" raportat zil
nic, în ultima decadă, plusuri de extracție, însu. 
mind în această perioadă o producție extrasă pes
te plan de peste 1000 de tone.

Remarcabilă este contribuția brigăzilor frun
tașe ale sectorului, conduse de Traian Borșa, Pa- 
raschiv Ciurăscu, Ioan Bud și Petrache Marin. Rea
lizări deosebite în ultima decadă au obținut și co
lectivele sectorului II, plus 330 de tone și VII — 
plus 220 de tone, respectiv 1818 
de la începutul lunii pînă ieri.

sectoare ale 
eforturi în

I.M. 
plus 
pre-

tone peste plan

Ind'cl superiori de preparare
Prin eforturile susținu

te depuse în ultimele zi. 
le pentru mai buna func
ționare a instalațiilor de 
preparare și preluarea 
pe această cale în mod 
ritmic a întregii produc
ții de cărbune, colec
tivul preparației Pe- 
trila a obținut adevăra
te salturi ale realizărilor.

semnificativ

succes
terea cu peste 3 
te, în luna aprilie, a ex
tracției în cărbune pre
parat superior, destinat 
siderurgiei. în același 
timp, se înregistrează o 
depășire cu 7 puncte a 
indicatorului specific de 
preparare, recuperare 
globală.

îl reprezintă creș- 
procen-

î

f

Spectacole festive
într-o atmosferă sărbătorească, ieri la Casa de 

cultură a sindicatelor din Petroșani a avut loc spec
tacolul festiv dedicat zilei de 1 Mai. Au fost prezenți 
membri ai birourilor comitetelor județean și muni
cipal de partid, reprezentanți ai organizațiilor de 
partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, cadre de conducere, activiști.

Omagierea zilei de 1 Mai a avut loc în clima
tul de puternică angajare a întregului nostru popor 
pentru Înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al Xll lea și Conferinței Naționale ale partidu
lui, a indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru accelerarea ritmului de dezvol
tare multilaterală a patriei.

în fața unui numeros public au evoluat, cule- 
gînd aplauze repetate, formații artistice de 
și ale pionierilor din Valea Jiului.

Spectacole festive, de omagiere a Zilei 
tații internaționale a celor ce muncesc, au
ieri, în toate celelalte localități din Valea Jiului.

amatori

solidari- 
avut loc

I cîntec 
străbate țara
în fiecare zi, ascultînd 

semnalul postului de radio 
București, la început de 
emisiune, la sfîrșitul ei sau 
înaintea buletinelor de știri, 
ne îneîntă cele zece sune
te, care de o sută de ani 
înfioară prin simplitatea 
lor întregul suflet româ
nesc, din Bucovina și pînă 
în Banat, din Maramureș 
și pînă în Dobrogea. Sînt 
sunetele de început ale 
„Marșului de 1 Mai" com
pus — iată, sînt 100 de 
ani de atunci — de Ci- 
prian Porumbescu. acest 
mare cîntăreț al neamului 
românesc, născut la Stup
ea, alături de Ipoteștii Iui 
Eminescu, în dulcea Bu
covină, de unde aveau să 
apară un Enescu, un lorga . 
și alți mari ctitori de cul
tură.

Acest cîntec, cunoscut la 
început sub numele de 
„Cîntec de primăvară“ și 
scris pe versurile lui Va- 
sile Bumbac, a însemnat 
la vremea sa, simbolul
Horațiu ALEXANDRESCU

Noi dezvoltări 
pe șantierul

Termoficarea Văii Jiu
lui va fi continuată și în 
acest an în ritm susținut. 
Printre principalele obiec
tive prevăzute în planul 
fizic se numără racorda
rea a încă patru puncte 

. termice din Petroșani la 
magistrala termoficării. 
Este vorba de racordarea 
la rețea a I.U.M.P., I.M. 
Dîlja, E.G.C.L. și a noilor 
blocuri aflate în construc
ție în cartierul Petroșani- 
Nord. Valoarea totală a lu
crărilor de construcții și 
montaje pentru termofi- 
care se ridică în acest an 
la 25 milioane lei. Din a- 
cest total, 18 milioane sînt 
prevăzute pentru continua
rea lucrărilor pe magis
trala Paroșeni — Lupeni. 
în ultimul trimestru al a- 
nului se prevede punerea 
în funcțiune a 7 puncte

termoficării
termice la Lupeni. Pe ma
gistrala spre Lupeni, prac
tic partea de construcție 
este gata. Sint montate și 
conductele cu excepția u- 
ncr întreruperi, care însu
mează circa 800 ml în zo
na morii și a Preparației 
din Lupeni. La o bună 
parte din magistrala spre 
Lupeni s-au trecut cu bi
ne și probele de presiune 
a conductelor montate, iar 
în următoarele două luni 
se prevede terminarea a- 
cestora, astfel încît să fie 
asigurate condițiile nece
sare probelor tehnologice 
și pornirii la presiune a 
noilor puncte termice.

De-a lungul magistrale
lor termoficării i-am în-

(Continuare In pag. • 2-a>

Din partea 
Consiliului

de Stat
COMUNICAT

Viorel STRÂUȚ legătura cu fo
losirea
în

(Continuare în pag. a 2-a)

me'or

Oamenii sint așa cum ii formezi

Și

peste 
astfel

s-au 
în 
au 

chiar

nai 
pro-
pot

muncii 
depă- 

1300 
spunea

de la in
ia peste 

de cărbune, 
brigada lui

In zilele de 1—i 
1983, autoturism, 
prietate persona.a 
circula indiferent de nu
mărul de înmatriculare, 
cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

autoturis

dedicat
producție

să asigure un înalt grad de securitate 
a. circulației feroviare). De remarcat că 
celor patru luni au fost revizuite pes- 

relee, fără ca măcar unul singur să fi 
Bogdan,

De veghe in camera releelor din turnul de coman
dă ui stației C.F.K Petroșani.

Foto: Ștefan NEMECSEK

pe 
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Mircea BUJOI; F.SI U

Trepte spre afirmarea 
unui tîtiăr microcolectiv

Cu circa patru luni in urmă în cadrul stației 
C.F.R.. Petroșani s-a înființat un laborator SCB, a- 
vind ca obiectiv principal repararea și revizia re. 
leelor (aparatură ce intră în componența instalați
ilor menite 
și siguranță 
in dccuisu: 
te ? '00 de 
fost respins I Echipa (compusă din Teodor 
Mana Schwarcz și Elisabeta Șerban) a participat și 
la alte lucrări de mare anvergură : centralizarea 
stației Vulcan și sistematizarea Stației lscroni.

Merită a fi amintit și faptul că in sarcina a- 
cestui microcolectiv intră și verificarea bianuală a 
invertciilcr și redresorilor de alimentare a tutur< r 
instalațiilor SCB de oe secția Vulcan — Subcetate. 
(A T.) '

In acest an se împli
nesc 3 ani de cînd Nico- 
lare Cozma și brigada pe 
care o conduce a fost 
transferată la sectorul 
III al I.M. Dîlja. Atît el 
cît și ceilalți ortaci au 
înțeles că este nevoie de 
ei la acest sector de pro
ducție. Mereu această bri. 
gadă s-a numărat prin- 

sectorului 
planul a 

depășit 
primul 
trecut

tre fruntașele 
și ale minei, 
fost realizat 
lună de lună. In 
trimestru care a 
din acest an, Nicolae Coz
ma împreună cu ortacii 
lui au extras suplimentar 
600 tone de cărbune, iar 
în luna aprilie au mai a- 
dăugat la acestea 
400 tone, ridicînd

Acum, in preajma ma
rii sărbători a muncii, in 
cluburile și casele de cul
tură ale Văii Jiului, au 
loc ample acțiuni cultu- 
a. educative și artisti- 

Sugerăm citeva acți- 
care se desfășoară

S Casa de cultură Pe- 
tru?ani aparține, incepmd 

ora 18, studenților de 
Institutul de mine 
La Aninoasa, în sala 
apel a minei arf? )OC 

ora 10 un microspecta-

plusul cumulat 
ceputul anului 
1000 tone 
„Niciodată
Cozma nu ne-a creat pro
bleme, dar în luna apri
lie acești mineri 
autodepășit. Zilnic 
cele trei schimburi 
fost realizate 5 și
6 cicluri de producție, 
productivitatea
planificată a fost 
șită în medie cu 
kg pe post", ne 
șeful de sector, ing. Emi- 
lian Neagoe.

Secretul (dacă se poate 
numi așa) care stă la ba
za acestor realizări nu 
este altul decît omoge
nitatea brigăzii, o bună 
organizare a locului

folcloric 
fruntașilor în

La ora 18, Casa de cu.- 
tură din U- 
ricani orga
nizează o 
seară cul
tural - edu
cativă și dis
tractivă pen
tru tineret. 
In cadrul 
acțiunii, se va desfășura 
și o dezbatere pe tema 
„Trecut și prezent în via
ța tinerilor din Uricani"

muncă pe cele trei schim
buri conduse de minerii 
Aurel Juravlea, Gheor
ghe Timofticiuc și Gheor
ghe Rădeanu, folosirea la 
capacitate maximă a în
tregului potențial tehnic 
și uman de care dispun, 
respectarea normelor de 
protecție a muncii și fo
losirea integrală a timpu
lui de lucru. Nimeni nu 
părăsește locul de muncă 
înainte de venirea schim. 
bului sau fără 
rea șefului de 
sau de schimb, 
om din brigadă 
și cît trebuie

propri.ta e 
personală in zilele 
de 1—2 mai 1983

aproba- 
brigadă 
Fiecare 

știe ce 
să facă.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag, a 2-a)

H Clubul Lupeni
organizează ia 13,
la clubul „Femina" o ma

să rotundă' 
sub generi
cul ..Femeia 
— exponent 
al tradițiilor 

poporului 
nostru în cre
area valori

lor materiale și spiritua
le". Concomitent. în holul 
clubului,, se vernisează 
și o expoziție de artă

Cetățeni!
Gospodăriți cil gri

jă apa !
Pentru a beneficia 

în permanență de 
apă potabilă, n-o 
risipiți !

plastică g? La ora 18 clu
bul sindicatelor din Lo- 
nea prezintă la sediu un 
spectacol de varietăți, 
dedicat celrr care înre
gistrează zi de zi suc
cese pe frontul cărbune
lui gșj La Vulcan, în ca. 
drul discotecii se va des
fășura o dezbatere 
tema „Prietenia, i 
sentiment omenesc, 
dealuri înaintate, 
saturi exemplare".
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J



SIMBATA, 30 APRILIE 1083S t e » j u I r o s v

Implicare directă, responsabilă în activitatea 
colectivului, a tuturor oamenilor muncii
Conferința de dare d< 

seamă și alegeri a orga
nizației de sindicat de la 
I.M. Petrila are loc în 
perioada puternic 
tă dc 
ale C 
le a 
rilor 
cerea 
tului 
minerilor sarcini 
bite pentru sporirea pro
ducției de cărbune, de 
calitate și eficiență a în
tregii activități din dome
niul producerii materi
ilor prime și energetice.

Darea de seamă, dez
baterile din conferință au 
scos în evidență 
parca comitetului, 
rilor secțiilor și 
lor sindicale, cu 
nul organelor și 
zațiilor de partid, 
desfășurarea unei 
politico-educative 
nute pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la re
alizarea sarcinilor econo- 
mico-sociale, evidențiind, 
totodată, neajunsurile, în
călcări ale ordinii și dis
ciplinei tehnologice și a 
muncii, care au condus ia 
mari restanțe în ultimii 
doi ani la producția de 
cărbune.

Demarajul bun, rezul
tatele obținute de colecti. 
vul întreprinderii în pri
mele luni ale acestui an 
la producția de cărbune 
sînt rodul trecerii la 
noul program de lucru în 
minerit, cît și mobilizării 
și hotărîrii ferme a oa
menilor muncii de a asi-

—

recentele 
Conferinței 
partidului, 
stabilite de 

partidului 
care pun

loc 
marca- 
hotărîri 

Naționa- 
a măsu- 

condu- 
și sta
in fața 

deose-

preocu- 
birou- 

grupe- 
spriji- 
organi- 
privind 
munci 
susți-

gura economiei naționale 
cantități suplimentare de 
cărbune, rezultate la ca
re un aport însemnat au 
avut și organizațiile de 
sindicat. Chiar dacă in 
unele zile din această lu
nă colectivul unității tre
cea prin anumite greutăți, 
plusul de cărbune în cele 
patru luni se ridică la 
aproape 14 000 de tone, 
fapt ilustrat și prin a- 
ceea că din 46 brigăzi, 43 
și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan pe tri
mestrul 1.

Con ferințe 
ale organizațiilor 

de sindicat
1111111111^111111111111/1:111111

Comitetul și organiza
țiile de sindicat au avut 
o susținută preocupare în 
mobilizarea și creșterea 
răspunderii minerilor- la 
executarea și întreținerea 
lucrărilor miniere ; pre
gătirea a noi capacități 
productive ; extinderea 
la aproape toate abata
jele frontale a noii teh
nologii de exploatare cu 
tavan artificial de rezis
tență, metodă care asigu
ră creșterea productivi
tății muncii și a produc
ției de cărbune; pentru 
crearea unor condiții cît 
mai bune de muncă și 
viață, de odihnă și refa
cere a forței de muncă. 
Cu toate acestea, darea 
de seamă, cei care au 
luat cuvîntul, Alexandru 
Florca, Constantin Ni-

cula, Nicolae Dinescu, 
Gheorghe Duca, Rudolf 
Cosma, loan Stanciu, Cor. 
nel Boța, Susana Telegre- 
dean, Grigore Grăjdan, 
pe lingă evidențierea ac
tivității desfășurate de or- 
ganizațiile de sindicat, au 
făcut numeroase propu
neri, au formulat cri
tici referitor la modul ne
corespunzător de urmări
re și generalizare a iniți
ativelor muncitorești, ]a 
indisciplina și fluctuația 
personalului muncitor, la 
activitatea necorespunză
toare a comisiei de crea
ție tehnico-științificS, la 
modul de desfășurare a 
invățămîntului politico- 
ideologic în unele cercuri, 
cerînd sindicatului să
pună accent mai mare pe 
problemele omului, să
tragă la răspundere pe 
cei care vin la lucru, dar 
nu-și fac datoria deși sînt 
plătiți. Iată probleme ca
re trebuie să stea în a- 
tenția noului comitet, a 
președintelui acestuia, ca
re trebuie să acționeze cu 
mai multă răspundere, să 
se implice mai mult în 
conducerea întregii acti
vități.

S-a desprins eu clari
tate hotărîrea colectivu
lui de la I.M Petrila de 
a răspunde prin fapte 
chemării secretarului ge
neral al partidului de a 
da patriei cît mai mult 
cărbune.

Președinte al comite
tului sindicatului a fost 
ales tovarășul Gheorghe 
Șerban.

Teodor RUSU

La fel ea toți oamenii muncii din 
ramurile economiei noastre naționale, 
crescătorii de animale de la Cîmpu lui 
Ncag intîmpină ziua de 1 Mai cu însem- j 
nate realizări. Numai intr-o singură zi, 
la baza de recepție a animalelor din lo
calitate, au fost predate la contractări 
10 bovine, insunrind în totalitate 8000 
kg. Printre crescătorii de animale frun
tași s-au numărat Lucreția și Ion Pa
vel, cu două capete bovine predate, 
Mariana Mîrșav, Ion Pavelonesc, Ion 
Todea, Emilia și Cornel Todea, Maria 
Mihăiasă și Emilia Furdui, cu cite o bo
vină predată la contractări (in fotografie).

Foto: Ștefan NEMECSEK

(Urmare din pagina 1)

tilnit în diverse puncte de 
lucru pe oamenii care fău
resc acest important obiec
tiv de investiții, de mare 
importanță social-econo- 
niică. Merită să fie subli
niat în primul rînd efor
tul depus zilnic de mese
riașii din subordinea mais
trului Eugen Rus, care e- 
xecută armăturile și toate 
confecțiile metalice nece
sare pe magistralele și re
țelele termoficării. La Pe
troșani echipa condusă de 
Mihai Fierescu și-a depă
șit propriul angajament în 
cinstea zilei de 1 Mai, să- 
pînd 320 ml de canal pen
tru racordul I.M. Dîlja la 
magistrală, intr-un timp 
record: numai în două
săptămîni din luna apri
lie. Rezultate deosebite, 
însemnate depășiri de plan

l/n cintcc străbate tara
(Urmare din pag. 1) Ialte mari creații ale tină- pe terenul literar și na

iului stins din viață la nu- țional, să dezvolte spiri- 
conștiinței naționale a tu- mai 29 de ani, nemuritoa- tul social........în acest scop
turor românilor din Mol- rea „Baladă", „Crai nou" se vor aranja conferințe, 
dova, Muntenia, Oltenia, — operetă românească — șezători, petreceri, cxcur- 
Banat, Transilvania, Buco- „Doina", „Tricolorul" — as. sii... se va susține un ca- 
vina, Dobrogea, din întreg tăzi imn de stat — „E binet de lectură și se va
„spațiu] mioritic" carpato- scris pe tricolor unire" .— crea o bibliotecă",
dunăreano-pontic. A fost imn al F.D.U.S. Sufetul societății si pre-
cintat la Brașov, la Sucea- în el vom găsi idealu- ședințele ei. Ciprian Po-
va, la Putna. la Lugoj, la rilc „Arboroasei", societa- rumbcscu a' pus în muzica 
lași, il cintă astăzi toata te culturala a tinerilor ]ui ideile ce vor fi împlini— 
țara; este cîntecu] purtă- bucovineni, purtînd ve- te la Alba lulia, în 1918. 
toi • al aspiiațiiloi unui ti- chiul nume al Bucovinei, Semnificai ia cîniecnliii său neret pătruns dc ideea de scopul ei - stă scris în Xnîiîe însă permanentă 
dreptate națională și uni- statutul aprobat în decern, el are puterea de a uni 
tate. brie 1875 — a fost „să per- masele în jurul idealurilor

El stă alături de cele- fecționeze pe membrii ei noastre.

„Steagul roșu“ a criticat, organele 
vizate răspund

Prin adresa nr. 5884 din 
11 aprilie 1983, conduce
rea I.C.M.M. ne răspunde 
clar, obiectiv și cu promp
titudine :

„Urmare la adresa dv. 
nr. 10, intrată la I.C.M.M. 
sub nr. 5477/2.04.1983, ca 
răspuns la articolul „Plim
băreții pe banii statului 
să fie puși la plată 1“ apă
rut în ziarul „Steagul ro
șu" nr. 9491 din 17 mar
tie 1983 vă comunicăm ur
mătoarele :

După apariția articolu
lui cele două cazuri sem
nalate aparținînd I.C.M.M., 
au făcut și obiectul cer
cetărilor noastre rezultînd 
că, conducătorii auto men
ționați Nițoi Gheorghe și 
Nctoiu Valeriu se aflau în 
cursă legală, dar se fac

vino *ați de necompletarca 
corectă a foilor de parcurs.

întreg articolul apăruț in 
ziar a fost prelucrat cu 
toți conducătorii auto în 
ședințele din 21 și 
28 martie 1983 ce au avut 
loc la S.U.T. Iscroni, fiind 
atenționați asupra respec
tării legislației în vigoare 
privind transporturile.

O altă măsură întreprin
să a fost aceea că prin De
cizia nr. 64/30 martie 1983 
a fost numit tovarășul sing. 
Suvar Constantin să efec
tueze zilnic, toată luna a- 
prilie, controale pe teren 
privind transporturile e- 
fectuate de mijloacele au
to aparținînd I.C.M.M., ur- 
mînd să informeze în scris 
conducerea întreprinderii 
de constatările făcute și 
măsurile luate.

Mulțumim redacției zia
rului „Steagul roșu" pen
tru sprijinul acordat".

Un răspuns care ne în
dreptățește să credem că 
la I.C.M.M. astfel de pro
bleme vor fi... dc dome
niul trecutului. Asa să 
fie !

Programul magazinelor 
pentru zilele de

30 aprilie, 1 și 2 Mai

Azi, 30 aprilie, magazi
nele nealimentare din Va
lea Jiului lucrează cu pro
gram prelungit cu două- 
ore, prin reducerea pauzei 
de prînz.

în ziua de 1 Mai vor fi 
deschise pentru servirea 
populației, între orele 7—9, 
magazinele de desfacere a 
pîinii, laptelui și chioșcuri
le de difuzare a presei.

în ziua de 2 Mai maga
zinele alini c'Hcț' vor lucra 
conform programărilor o- 
bișnuite pentru zilele dc 
duminică,

întreprinderile comerci. 
ale sînt pregătite și vor 
fi prezente, dacă timpul va 
fi favorabil, la bazele de 
ajprement, respectiv, in
tre Jiuri — Petrila, Bră- 
det, Peștera Bolii — Pe- 
t-'.șani. La Brazi — Vul
can, Brăița — Lupeni, U- 
ricani și Aninoasa cu o 
bogată gamă de produse a- 
limentare, de alimentație 
publică, precum și cu le
gume și fructe pentru ser
virea oamenilor muncii și 
a familiilor lor, aflate la 
iarbă verde.

Noi dezvoltări
pe șantierul

raportează și constructorii 
din formațiile conduse dc 
Simion Giiga și Vasilc Co- 
checi. Maistrul Eugen Rus 
ne cere „neapărat" să a- 
mintim în ziar de „cei mai 
buni montori", cei din e- 
chipa lui Constantin Ba- 
cov. Prin introducerea a- 
cordului global la nivelul 
formației conduse de loan 
Szobodi, volumul lucrări
lor de izolații realizat zil
nic s-a dublat, după cum 
ne-a informat ing. Nicolae 
Nemeș, șeful șantierului 
Paroșeni al T.E.C. Este re
velator faptul că în pri
mul trimestru al anului, 
planul lucrărilor de cons
trucții și montaje a fost

termoficării
depășit pe șantierul termo- 
ificării cu 2,1 milioane lei

Există însă o problemă 
distinctă, care își cere re
zolvarea de pe acum, pen
tru a asigura livrarea a- 
gcntului termic pînă în zo
na noului centru civic al o. 
rașului Lupeni. Considerăm 
că ar. fi raționa] ca lucra
rea să fie încredințată fără 
tergiversări șantierului din 
Paroșeni al T.E.C., care 
dispune de mijloacele ma
teriale și umane necesare 
pentru efectuarea la timp 
a montajelor și respectarea 
punerilor în funcțiune a 
punctelor termice la înce
putul lunii octombrie.

în coca ce privește lu
crările dc izolații, mai silit 
necesare încă 20 tone de 
tablă zincată pentru ter
minarea izolațiilor pe 
magistrala spre Petroșani 
și circa 150 tone de tablă 
pentru magistrala spre Lu
peni. Asigurarea 
din timp a întregii canti
tăți de tablă zincată tre
buie să constituie dc pe a- 
cum o preocupare majoră 
atit pentru constructori 
cît și pentru beneficiar.

Lucrările de termoficare 
se desfășoară in ritm sus
ținut ; in ciuda acestor di
ficultăți de moment fap
tele dovedesc în mod evi
dent că stă în puterea har. 
nicilor constructori să res
pecte termenele de punere 
în funcțiune stabilite în 
acest an pe magistralele 
termoficării.

Oamenii sînt asa
(Urmare din pag. I)

împre- 
schimb 

Dumitru 
Cristea 

care 
ex- 

stăpî- 
lucru 
se o-

Șeful de brigadă 
ună cu șefii de 
și cu minerii 
Săulescu, Sever 
și Constantin Oros,
au acumulat multă 
periență și care 
nesc tehnologia de 
in abatajul cameră, 
cupă de perforarea, gău
rilor pentru pușcare și de 
executarea lucrărilor 
armare în abataj.
timp ce aceștia execută 
aceste operațiuni, mai ti
nerii lor ortaci 
ză cărbunele din abataj 
și fac aprovizionarea lo
cului de muncă cu 
terialele necesare.

De pildă, Nicolae Coz
ma, miner șef de brigadă 
cu vechi stagii în mine
rit, comunist de nădejde, 
s-a ocupat și se ocupă în 
permanență de îndruma
rea, pregătirea și forma
rea tinerilor ortaci 
brigada pe care o 
duce : „Oamenii sînt 
cum îi formezi. Dacă 
la început te . apropii 
căldură și prietenie

„LUPENIUL ieri și azi" 
a fost tema unui 
„Cine știe, cîștigă' 
nizat 
nesc 
latul 
tate, 
nii manifestărilor politico- 
idc.ologicc și cultural-ar- 
tistice „Flori de mai". Au 
.participat echipaje ale e- 
levilor din cele două licee, 
.meri i,:i întreprinderile

de comitetul 
al U.T.C. ieri, 
cultural din 
in cadrul

concurs 
orga- 

orășe- 
la Pa- 
locali- 

săptămî-

orașului. în încheiere a a- 
vut loc un spectacol susți
nut de formațiile artistice 
ale pionierilor ți elevilor. 
(T.S.)

DEZBATERE. Oamenii 
muncii din alimentația pu
blică a orașului Petrila au 
participat, joi, la o dezba
tere inițiată de organiza
ția de partid cu sprijinul 
Comitetului orășenesc de 
partid. Tema dezbaterii: 
formarea convingerilor m?. 
terialist-științifice despre 
muncă și viață, cunoaște
rea și respectarea legilor 
țării noastre. (T.S.)

COLOCVII DE ISTORIE. 
Casa de cultură din Pe=- 
troșani a organizat. ieri la 

mina Livezeni, în cadru] 
„Colocviilor de istorie" o 
acțiune educativă cu tema 
„Din tradițiile sărbători
rii zilei de 1 Mai în Va
lea Jiului". (T.S.)

EXCURSII. In perioada 
iunie — august a.c., filia
la din Petroșani a B.T.T. 
organizează un șir de ex
cursii în țări socialiste ale 
Europei — U.R.S.S., Polo
nia și Bulgaria. Luna mai 
este ultima perioadă în ca
re se mai pot face înscrieri.

O ACȚIUNE BINEVE
NITĂ. în ultimele zile pe 
arterele de circulație ra
dieră din municipiu] nos
tru se desfășoară ample 
lucrări de plombare a ca
rosabilului. S-a pus la 
punct, spre satisfacția 
terilor, și drumul care 
bate partea demolată 
rașului Lupeni. Au 
asfaltate parțial unele 
ne de la Paroșeni, 
zeni, Petroșani 
Această acțiune 
ță continuă în 
nut. (V.S.)

8

șo- 
stră- 
a o- 
fost 
zo- 

Live- 
și Petrila. 
bineveni- 

ritm susți-

“1*
I

I
I
I
I
I

ț

cum ii formezi
ei, îi îndrumi și-i educi 
în spiritul muncii, îi în
veți tainele meseriei, to. 
tul este bine. Trebuie să 
știi cînd să-i apostrofezi 
și cînd să-i lauzi. Aceas
ta este, sau ar trebui să 
fie, de fapt, o calitate a 
fiecărui conducător", ne 
mărturisea șeful de bri
gadă.

în cei aproape
ani de cind lucrează 
mina Dîlja. din care 
te 10 ani ca șef de 
gadă, s-a ocupat de 
marea multor tineri,

evacuca. au devenit mineri

de 
în

ma

din 
con- 
așa 
de 
cu 
de

REZULTATE FRUMOA
SE. La faza republicană a 
olimpiadelor școlare au 
obținut rezultate frumoa
se elevii Liceului de jnate- 
matică-fizică din 
șani: eleva luga 
la (clasa a Xl-a A) 
nut premiul special 
cursul de literatură româ- 
ilă, desfășurat la Bistrița, 
iar Sufletu . Adriana și 
Mangu Sorin (clasa a IX-a 
C) au adus cîte o menți
une de la concursul de is
torie, care a avut loc la

Petro- 
Manue- 
a obți- 
la con-

20 de 
la 

pes- 
bri- 
for- 
care 

de
nădejde și care conduc 
acum alte formalii de 
lucru cu rezultate bune. 
Iată cîțiva dintre „elevii" 
lui de astăzi : Vasile 
Avasiloalei, Dorel Iliuț 
și Marin Dogaru, care 
s-au pregătit teoretic în 
sălile de curs ale școlii 
de calificare, iar practi
ca au făcu.t-o la locul de 
muncă alături de Nico
lae Cozma, care i-a aju
tat îmbine cunoștințe- | 
le teoretice cu cele prac- 1 
lice. J

Tîrgoviște. (Zamfir 
elevă).

PIERDUTA SAU 
TA ? Militarul în 
care, în 24 aprilie, 
dut sau a uitat o servietă 
în Petroșani se poate 
dresa redacției 
pentru a intra in 
obiectului. (T.S.)

Oana,

a-
noastre 
posesia

Rubrică realizată de
T. SI’ĂTARU

V
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Oameni și fapte de onoare 
în bătălia pentru

TOT MAI MULT CĂRBUNE
UOCSIFICABIL

*

A cinsti luminosul Arminden 
XX muncitoresc cu fapte de vred- 
« A nicie, cu realizări de excepție 
înscrise pe panoul de onoare al 
muncii, al bătăliei pentru mai mult 
cărbune, este o tradiție transmisă 
din generație în generație a puter
nicului detașament mineresc al Lu- 
peniului. Dar, sărbătoarea tonică 
a acestui întîi de Mai este intîm- 
pinată de minerii marilor frontale

I. M. Lupeni 
cu un prinos al muncii mai bogat 
ca oricind, mina Lupeni, prezen- 
tîndu-se intr-o ipostază mai tinără, 
mai dinamică ca în orice etapă a 
existenței sale seculare.

E primăvară la Lupeni. E primă
vară in existența minei, in viața a- 
cestui puternic detașament al băr
baților care au transformat mina 
lor in acești ani, ai vârstei socia
liste a țării, într-o citadelă modernă 
a mineritului românesc, al cărei 

1
)

J

puls bate in ritmul impetuoasei 
propășiri a patriei.

Acești bărbați, oameni ai cutezan
ței și dăruirii, minerii de elită ai 
Lupeniului înscriu în aceste zile a 
marii competiții a hărniciei, închi
nată sărbătorii muncii și primăverii, 
numeroase fapte de muncă și vred
nicie în cronica bătăliei pentru in
dependența energetică a țării.

Despre 
lor — in

acești bărbați și faptele 
rindurile ce urmează.

Ritmicitate la cote de vîrf
Mina Lupeni înseamnă, 

în primul rînd. modernele 
abataje complex mocani, 
zate, locul de geneză al 
cărbunelui cocsificabil, al 
randamentelor de vîrf ob
ținute de formațiile de eli
tă ale minerilor-tehnicieni.

Vorbind de frontaliști, 
de reușitele lor, se cuvine 
să consemnăm în primul 
rind bilanful de excepție 
cu care colectivul celui mai 
mare sector al minei — 
sectorul IV — încheie pri
ma etapă a competiției 
muncii pe acest an : 18000 
tone de cărbune extrase 
suplimentar. Un bilanț al 
maturității profesionale a

Performanțele nu aparțin 
exclusiv elitelor

Că meritul preponderent 
în bilanțul rodniciei apar
ține minerilor-tehnicieni 
din abatajele mecani
zate e un fapt incontes
tabil. Dar performanțe ob
țin și brigăzile de înainta
re care deschid calea spre 
straiele de cărbune, asi- 
gurînd, prin viteze spori
te, noile capacități. Un e- 
xemplu — brigada lui Ni- 
colae Kalman din. sectorul 
VI, care, după recordul 
din martie — 120 ml îna
intare —. cinstește sărbă
toarea muncii întrecîn- 
du-și propriul record ; 153 
ml înaintare în aprilie. 
Printre făuritorii di untu
rilor subterane eu viteze 
lunare de 100 ml se nu
mără și minerii din brigă
zile conduse de G rigor e 
Preoteasa și Arpad Kal
man tot din sectorul VI, 
Dumitru Boboc, Nicolae Bă
lan din sectorul II. Gri- 
gore Florea din sectorul 
IV, Petru Belbe și Cons
tantin Ene din sectorul III 
și alte joi maf ii prin ale 
căror efortui i șl pricepe
re, „ofensiva" cărbunelui 
dispune din timp de fron
turi sigure de desfășurare.

Bătălia cărbunelui cu
prinde, totodată, formații 
fără succese de vîrf. dar 
cu rezultate constante și

Pavel BUJOR, 
maiștr i electromecanic, 

șef de brigadă 

unui colectiv format din 
brigăzile frontalelor com
plex mecanizate ale lui 
Aurel Manda, Constantin 
Popa, Paul Grasu, Teodor 
Boncalo. Randamentele 
înalte realizate cu consec
vență le-a conferit ritmi
citatea la cotele de vîrf ale 
realizărilor. Aceasta în
seamnă productivități me
dii de 14—16 tone/post, 
depășiri între 6000—12000 
tone cărbune pe brigadă. 
Și mai înseamnă o pro
ducție medie zilnică cu 100 
tone cărbune pe zi superi
oară extracției din prime
le 4 luni ale anului tre
cut.

meritorii, obținute cu pre
țul unor eforturi deosebi
te în confruntarea cu di
ficultățile tectonice — bri
găzile abatajelor cu susți
nere individuală pe încli
nare și din abatajele ca
meră. Așa sînț brigăzile 
conduse de Dumitru Tă- 
mîrș, loan Divriceanu și 
Pavel Benko din sectorul 
1, Marin Denescu și Eu
gen llanganu din sectorul 
VII, Simion Rus din secto, 
rul II, formații care depă
șind productivitatea pla
nificată cu cite 1—1,5 to- 
ue/post, obțin producții 
suplimentare și ocupă locul 
cuvenit pe panoul frunta
șilor.

In. succesele de azi și mat 
ales cele de inline ale mi
nei se incorporează, cu 
prisosință și iscusința mi
nerilor sectorului de in
vestiții, a brigăziloi lui 
Gheorghe Tonta, Dionisie. 
Zoia, Costică Neguț, făuri
torii noilor magistrale sub
terane spre timpurile mi
niere. Se detașează, mai 
ales, brigada lui Glieorglie 
Toma care iu cinstea zilei 
de 1 Mai a terminat îna
inte de termen, ultima lu
crare minieră care condi
ționează punerea în func
țiune a puțului cu schip.

Victor BOLOSIN, 
inginer, șef de sector

La sectorul III, într-o 
discuție cu șeful de bri
gadă Mihai Blaga, despre 
productivitatea record a- 
tinsă în luna trecută, de 
21 tone/post, notam din 
spusele * brigadierului : 
„Noul abataj pe care l-am 
deschis în februarie ne 
creează front sigur spre re
alizări constante, mereu 
superioare". După o lună 
putem nota: randamentul 
obținut de brigadă pe a- 
prilie, este de 22 tone / post. 
Și asemenea asigurări pri
meam zilele trecute și de 
la brigadierul Matyus 
Laszlo, un alt „performer" 
al randamentelor : „Din
primele zile ale lunii mai 
pornim un alt panou. Și 
ceea ce e sigur, cu 20 to
ne /post nu ne vom mulțu
mi". Așadar, și în abataje
le complexelor românești 
SNA-2 competiția randa
mentelor înalte e „strînsă", 
iar cî.știgul e al minei, al 
producțiilor superioare.

Reușite raportează în 
aceste zile și frontaliștii 
din abatajele mecanizate 
ale lui Pavel Bujor și Ioan 
Buduliceamt din sectorul 
VI, dar și cei din abata
jele exploatate după me
toda clasică din sectorul 
V, respectiv, brigăzile con
duse 'de Victor Butnariu și 
Vasile Rusu.

De veghe la pulsul minei

mașini
i subtera- 

este 
cons- 
pen- 
mai 

sonde 
pentru 

de 
con
ex- 
mi- 
sta

Pentru a munci și trăi 
la intensitatea menirii ei, 
■mina are nevoie de o func
ție vitală — să respire, să 
respire aerul prospăt, oxi
genul dătător de energii. 
Acest aer de care are ne
voie mina măsoară 15 000 
m-c/minut. Și ca acest aer 
să ajungă la toate unghe
rele subpămîntenc unde 
sini oameni și mașini el 
străbate o rețea 
fță de peste 30 km și 
dirijat prin 250 de 
trucții de aeraj. Tot 
tru respirația minei 
există ventilatoare, 
și găuri de sondă 
captarea emanațiilor 
inelari, racordate la o 
duela magistrală care 
trage 12 mc metan pe 
nut și îi asigură, prin 
ția centrală, valorificarea 
in scop util. Tot pentru

Tiberiu I’OLGAR, 
maistru minier

Ion DIVRICEANU, 
miner șef de brigadă

Gheorghe TOMA, 
miner șef de brigadă

Gîndirea novatoare — 
o stare de spirit

...Brigada minerului Ma
rin Turneanu din sectorul 
I a întâmpinat greutăți 
deosebite in susținerea a- 
batajului cu stîlpi indivi
duali. dată fiind înclina
rea de 38 de grade a stra
tului de cărbune. Soluția a 
venit tot din gîndirea co
lectivului —- a specialiștilor 
și minerilor brigăzii:, le
garea coloanelor de stîlpi 
și a grinzilor cu cablu de 
oțel. Rezultatul: stabilita
tea susținerii, avansarea 
normală a frontului, gra
dul sporit de securitate a 
abatajului.

.. La sectorul II. o reali
zare tehnică de ultimă o- 
ră : darea în funcțiune in 
cinstea lui 1 Mai a unui 
monorai modern între pu
țul 21 și abatajele blocu
lui II ale stratului 3 pen
tru aprovizionarea cu ma
teriale și transportul per
sonalului. In continuare 
este prevăzută montarea a 
12 monoraiuri în sectoare
le minei. Este un pas im
portant pentru reducerea 
duratei transportului de u- 
tilaje, de materiale, a e- 

siguranța minei, pentru 
prevenirea fenomenului de 
autoaprindere a 
tului în spațiile 
te se introduc l 
mc de cenușă i 
centrală și 3000 
bleu hidraulic.

Pentru ca toate 
rețele și instalații 
raj. conductele 
de degazare, 
conductele de 
și de rambleu să 
neze — și 
reproșabil — stau de 
glie și intervin cu 
petență, 
dăruire, 

i zăcămîn- 
> exploata- 
lunar 4000 
de termo- 
mc de ram-

aceste 
de ae- 

și sondele 
stațiile și 

înnămolire 
fu n cțio- 

funcționează i- 
ve- 

intervin cu com- 
promptitudine și 

oamenii sectoru

Pagină realizată de loan Dl BEK
Ilustrația Ștefan NEMECSEK

fortului fizic, un ciștig cert 
în favoarea creșterii pro
ductivității muncii.

...La sectorul VI. în scopul 
scurtării operațiilor de re
ciclare a complexelor me
canizate, s-a format o e- 
chipă specializată pentru 
demontarea, repararea și 
remontarea acestor utilaje, 
cca a lui Nicolae Rusan. 
Echipa își dă cu succes e- 
xamenul la echiparea unui 
nou frontal, examen pe ca
re echipele similare, com
plex specializate, ale lui 
Ioan Solomon, de la IV și 
loan Kacso de la VI il 
trecuseră dinainte.

Oamenii m i n e i
muncesc, învață, se 
specializează. Și corolarul 
strădaniilor lor: gindesc
creator, materializând idei
le și soluțiile proprii prin 
dispozitive, adaptări de tt- 
tilaje. prin îmbunătățirea 
reparațiilor în. beneficiu-l 
unui scop major : folosirea 
intensivă a utilajelor. Mun
ca creatoare, gîndirea no. 
valoare au devenit la Lu
peni o stare de spirit.

vreunui 
circuitul 
seeurita- 

P vintre 
numără 

Vasile

lui de aeraj. Silit munci
tori, maiștri și cadre teh
nice, aflați mereu la dato
rie, gata la orice oră, din 
zi și noapte să intre în ac
țiune pentru prevenirea 
sau înlăturarea 
deranjament în 
de aeraj, pentru 
tea zăeăminlului. 
acești oameni se 
maistrul de aeraj 
lușan, șefii de formații Va. 
sile Lingurar, loan Pre- 
cup. Eugen Popa, I.iviu
Muntean, Constantin Mi- 
hănan, Iosif Schmidt, Pan- 
telimon Ciubotaru. Sint 
oameni care nu apar pe 
graficul fruntașilor, dar ca
re zi de zi muncesc cu ab
negația celor trecuți pe 
panoul de onoare al cglevti. 
vului.

Aurel MANDA, 
miner șef de brigadă

Laszlo MATYUS, 
miner șef de brigadă 

Victor BUTNARU, 
miner șef de brigadă

\ irgil VÎLCU, 
maistru electron' nîc

li l an SCAFEȘ, 
maistru de transport
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Schimb de masaje de prietenie 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

f »

și Spyros Kyprianou, 
președintele Republicii Cipru

NICOSIA 29 (Agerpres). 
— La Nicosia a avut loc 
un schimb de mesaje de 
prietenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii Socia. 
liste România, și 
Kyprianou, președintele 
Republicii Cipru, cu prile
jul prezentării de către 
însărcinatul cu afaceri a.i. 
al țării noastre a răspun
sului transmis de șeful sta. 
tului român la scrisoarea 
primită din partea șefilor

pre.

Spyros

de stat și guvern ai unor 
țări neutre și nealiniate 
participante la reuniunea 
de la Madrid, în legătură 
cu probleme ale acestei re
uniuni.

Președintele Republicii 
Cipru a rugat să se trans- 
r ită președintelui Republi. 
cii Socialiste România 
mulțumiri pentru răspuns, 
cele mai bune urări de fe
ricire și sănătate, de pro
gres și prosperitate popo
rului român prieten.

Comunicatul Biroului de stat 
al R. P. Chinezepentru statistică

BEIJING 29 (Agerpres). 
— La Beijing a fost dat 
publicității comunicatul 
Biroului de stat_pentru sta. 
tistică al 
privire 
pianului 
voltare 
cială a Chinei — 
te agenția China

Potrivit datelor 
catului, produsul 
brut a crescut cu 
tă comparativ cu anul 1981. 
Valoarea totală a produc
ției in industrie și agri-

R.P. Chineze cu 
la îndeplinirea 

pe 1982 de dez- 
economică și so- 

transmi- 
Nouă.
comuni- 
național 
9 la su-

cultură a fost cu 8,7 la su
tă mai mare (cu 7,7 la su
tă în industrie și cu 11 la 
sută în agricultură). Po
trivit estimărilor prelimi
nare, venitul național a 
sporit cu 7,4 la sută. Volu
mul investițiilor în cons
trucțiile capitale a fost cu 
25,4 la sută mai mare de
ci' în 1981.

La sfîrșitul anului 1982, 
populația țării era de 
1 015 410 000 locuitori, cu 
14,69 milioane locuitori 
mai mare decît cu un an 
în urmă.

Timpul probabil in luna mai (
După cum comunică 

Institutul de meteorolo
gie și hidrologie, din 
punct de vedere termic, 
luna mai va fi ceva mai 
răcoroasă in Maramureș, 
Transilvania și Moldova 
și normal de caldă în 

î celelalte regiuni. Regi- 
i mul pluviometric se va 
i încadra in limite obișnu- 
i ite, cu excepția cîtorva 
: zone din sudul și estul 
i țării, unde precipitațiile 
i vor fi mai frecvente, de- 
i pășind pe alocuri valori- 
î le normale.
i Caracteristici ale evo- 
i luțici vremii :
• în prima decadă a lu- 
I nii va predomina o vre- 
| me instabilă, cu cerul va- 
I riabil, mai mulț noros. 
ț Ploile sub formă de a- 
î versă vor fi mai „frecven. 
i te in prima jumătate a 
î decadei, cind se vor sem- 
i nala și descărcări elec- 
; trice, iar izolat și grin- 
i dină. Temperaturile mi- 
i nune pot coborî pină la 
i două grade in depresiu- 
î nile intramontane, iar 
î maximele, de 26 de gra- 
î de, se vor înregistra in 
i sud-vestul țării la sfîrși- 
i tul decadei.
1 In a doua decadă, vre

mea va fi caldă, mai cu i 
seamă în sudul țării. Spre î 
sfîrșitul decadei cerul se î 
va înnoura treptat înce- ! 
pînd din nord-vest. Vor i 
cădea ploi cu caracter î 
de aversă însoțite de des- = 
cărcări electrice și izolat i 
de grindină. Temperaturi- î 
le minime vor fi cuprin- i 
se între 3 și 8 grade în i 
Transilvania și între 9 i 
și 17 grade în celelalte ț 
regiuni. Maximele din Ș 
cursul zilei vor depăși pe 
alocuri valoarea de 30 i 
de grade în sudul țării. i

In ultima decadă a lu- ’ 
nii, vremea va fi în ge- ; 
neral instabilă, cu cerul î 
temporar noros. Ploile j 
mai frecvente în prima 
jumătate a decadei in 
Banat, Oltenia și Mun
tenia, precum și în zona 
de deal și de munte vor 
putea depăși pe alocuri 
20 de litri pe metru pă
trat in 24 de ore. Tem
peraturile vor- înregistra 
o scădere la valorile 
maxime, care nu vor 
mai depăși 28 de grade 
decît la sfîrșitul decadei 
în sud-vestul țării.

(Agerpres)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Comoara ; Uni
rea : Alexandra și infer
nul.

LONEA : Secvența.
ANINOASA : Pădurea 

nebună.
VULCAN — Luceafărul; 

Năpasta.
LUPENI — Cultural .

1 . riul contraatacă, 111
i ilICANl : In spațiu.

TV.
11. El .giul muncii in 

literatură.

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

11,50 Tragerea de amor
tizare ADAS.

12,00 Bun sosit frumoasă 
zi de mai — emi
siune muzical-core- 
grafică.

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

mină.
— Telex.
— Privindu-ne țara, 

privindu-i pe oa
menii ei.

— Sărbătoare de mai — 
moment muzical 
poetic.

— Gala desenului a- 
nimat.

— Cîntece și dansuri 
de pretutindeni.

Președlntele Republicii Zimbabwe 
l-a primit pe viceprim-minlstrul 

guvernului român
HARARE 29 (Agerpres). 

— Un schimb de mesaje 
a avut loc la Harare între 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Canaan 
Sodindo Banana, președin. 
tele Republicii Zimbabwe.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu 
s-au transmis președinte
lui Canaan Sodindo Ba
nana și tovarășei Janet 
Banana un cordial salut de 
prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re personală, de succes pe 
calea dezvoltării economi
ce și sociale independen
te a Republicii Zimbabwe.

Mulțumind, tovarășul 
Canaan Sodindo Banana a 
rugat ^să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu

E 1 e 
partea 

Janet

n a
sa

Ba-
u-

și tovarășei 
Ceaușescu, din 
și a tovarășei 
nana, cele mai calde 
rări de sănătate și ferici
re personală, de progres ți 
p.-osperitate pentru popo
rul român prieten. El și-a 
reamintit cu deosebită plă. 
cere de întîlnirile cu to
varășul Nicolae Ceaușescu 
prilejuite de vizita sa în 
România, în anul 1980.

Schimbul de mesaje a a- 
vut loc cu prilejul pri
mirii, de către președinte
le Republicii Zimbabwe a 
tovarășului Gheorghe Pe
trescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele 
părții române în ~ 
guvernamentală de 
rare economică și 
româno-zimbabweană, 
re își desfășoară lucrările, 
în aceste zile, la Harare.

DEMISIA GUVERNULUI ITALIAN
ROMA 29 (Agerpres). — 

Coaliția guvernamentală 
cvadripartită din Italia, 
condusă de premierul A- 
nsintore Fanfani, a demisi
onat vineri, demisia fiind 
prezentată președintelui 
republicii, Alessandro Per- 
tini — a anunțat un pur
tător de cuvînt preziden
țial, citat de agenția Reu
ter. Coaliția guverna-

STIMAȚI 
CONDUCĂTORI AUTO
Vremea frumoasă din ul

timele zile, precum și cele 
două zile de sărbătoare îi 
îndeamnă pe mulți con
ducători auto să-și pe
treacă în mod plăcut timpul 
liber, împreună cu familia 
în diferite zone de agre
ment. Pentru a evita ne
plăcerile în timpul călă
toriei

VA SUGERAM
înainte de plecare la 

drum faceți o verificare 
minuțioasă a stării tehni
ce a mașinii — sistemele 
de direcție și frînare, de 
iluminat și semnalizare să 
funcționeze ireproșabil. Ve. 
rificați starea pneurilor și 
funcționarea instalației de 
spălare și de curățire a 
parbrizului. încărcătura în 
mașină să o distribuți uni
form, iar minorii nu-i 
transportați pe bancheta 
din față.

La drum adoptați -o ma
nieră de conducere pre
ventivă — doar sinteți la

— Telespcrt.
18,30 Aprilie, cronica 

evenimentelor o ■■ 
litice.

18,50 1001 de ieri
19,00 Telejurnal.
19,30 Teleencielopedia. 
20,00 Laureați ai muncii

— reportaj.
20,15 1 Mai muncitoresc

— spectacol literar, 
muzical, coregrafic

21,00 Varietăți, varietăți
— spectacol muzi- 
cal-distractiv.

22.10 Telejurnal.
— Sport.

22,20 Disccrama — Pre
miul Euroviziu-
nii 1983.

23.10 Dragi mi-s cînte- 
ceie mele.

Comisia 
coope- 

tehnică 
ca.

mentală italiană era for
mată din reprezentanți ai 
partidelor democrat-creș- 
tin, socialist, socialist-de
mocratic și liberal, demi
sia ei fiind așteptată în 
cercurile politice italiene, 
după ce, vinerea trecută, 
socialiștii au făcut cunos
cut că își retrag spriji
nul parlamentar acordat 
guvernului.

plimbare și nu aveți nici 
un motiv să vă grăbiți. în 
timpul mersului, concen- 
trați-vă atenția la drum, 
nu întrețineți conversații 
cu cei care vă însoțesc. 
Respectați cu strictețe re. 
gulile depășirii ca și cele 
ale mersului în coloană.

In caz de pană, scoa
teți autoturismul de pe 
partea carosabilă a dru
mului și nu uitați de o- 
menie, dacă cineva vă cere 
sprijinul pe timpul călă
toriei,. nu evitați să i-1 acor
dați. Pe timpul călătoriei 
respectați viteza legală a. 
tît în localități cit și in a- 
fara lor, acordați priorita
te la pietoni și multă a- 
tenție la bicicliști și mo- 
tocicliști. Și acum o ulti
mă recomandare, nu vă ur
cați ia volan după ce ați 
consumat băuturi alcooli
ce, s-ar putea să plătiți 
prea scump această im
prudență.

Am dori ca sugestiile 
noastre să vă fie folositoa
re pe timpul excursiei pe 
care o faceți. Vă dorim 
drum bun și călătorie plă
cută.

Biroul circulație al 
miliției municipului 

Petroșani

LOTO

Numerele extrase la tra
gerea loto din 29 aprilie 
1983 ;

Extragerea I : 41, 83, 60. 
71, 62, 70, 10, 28. 8,

Extragerea a 11-a ; 3
67, 21, 6, 61, 81, 87-, 57, 50.

Fond total de ciștiguri :• 
1 075 160 lei, din care 
233 511 lei, report la ca
tegoria 1.

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 

căi ferate Deva
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA

pentru cariera Bumbești-Jiu, județul Gorj, ur
mătoarele posturi :

■ 2 sudori
■ 1 electrician
■ 1 mecanic locomotivă
■ 5 lăcătuși mecanici
Actele pentru încadrare se depun la carie

ră, unde se primesc și informațiile necesare.
Se asigură permise pe C.F.R. pentru titu

lar și familie și abonamente gratuite pe C.F.R. 
pe distanța de pînă la 60 km.

întreprinderea de montaj 
service automatizări, 

telecomunicații București » » 
Șantier Rovinari, Iot Lupeni

ÎNCADREAZĂ de urgenta următorul 
PERSONAL:

■ electricieni categoria 1—VI
■ sudori categoria I—VI
■ lăcătuși categoria I—VI

pentru execuția lucrărilor aferente lotului Lu
peni și Petroșani, telefon 614 Vîscoza Lupeni 
cit și pentru execuția unor lucrări în străinătate 

Retribuirea se face in acord global, spor de 
șantier, spor de condiții deosebite, program pre
lungit de lucru 10—12 ore.

DE ASEMENEA ÎNCADREAZĂ:
■ inginer sau subinginer profil automati

zări pentru coordonarea lucrărilor din Lupeni 
și Petroșani.

Relații suplimentare la telefon 611 sau 
929/15389.

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare si de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuit! la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiaie
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