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vestul la sută.

în perioada

ex-
10 310 

bazin u-

lui nostru carbonifer 
producătoare de cărbune pentrtP 
au obținut o producție peste plan 
peste 2 400 tone E Cel mai înalt 
cent de îndeplinire a sarcinilor de
l-a atins ccljctivul carierei Cîmpu Iui 
Neag — 124,7

tării eft mai mult cărbune ț

Realizările lunii aprilie

Pași hotăriți pe calea redresării 
activității de extracție7 7

B Șapte întreprinderi miniere — 
Petrila, Vulcan, I’aroșeni, Lupeni, Băr- 
băteni, Uricani și cariera Cîmpu lui 
Neag — și-au îndeplinit prevederile de 
plan stabilite pentru luna aprilie, 
trăgind suplimentar, împreună 
tone de cărbune B Din

întreprinderile
cocs

Luna aprilie a consti
tuit, prin realizările în
registrate, luna redre
sării activității de ex
tracție la majoritatea în
treprinderilor miniere 
ale Văii Jiului. Față de 
luna martie, cînd 
patru colective i
puteau raporta i
nirea și depășirea 
vederilor 
în luna aprilie 
acestora a crescut la 
te.

Evidențiem în 
deosebit strădaniile 
norilor de la Paroșeni 
care, în luna recent în
cheiată au avut o evolu
ție ce poate fi 
drept exemplu și pentru 
alte colective 
prin constanța 
rilor și ritmicitatea 
pășirilor. De 
preocupări susținute pen
tru îndeplinirea preve
derilor de plan au exis-

numai 
miniere 
îndepli- 
i pre- 

planului fizic, 
numărul 

șap-

mod
mi-

oferită

miniere 
realiză- 

de- 
asemenea,

Modernizarea
preparației Petrila

A început 
rodajul 

noilor utilaje
Eforturile deosebite pe 

care le depun constructo
rii și montorii șantierului 
din Petrila al I.C.M.M. in 
vederea punerii in funcți
une încă din prima jumă
tate a anului a instalației 
modernizate de la prepa
rația Petrila se concreti-- 

aceste zile prin 
rodajului utila- 
noul flux. în
este vorba de

benzi

zează in 
începerea 
jelor pe 
principal,
ciururi vibratoare, 
transportoare și alte insta
lații specifice de prepara
re ale primei linii de spă
lare. Odată cu rodajul, e- 
chipele de montaj care au 
participat la execuția ins
talațiilor — conduse de

Mi- 
Albu, 

Jugă- 
sub 

a 
Constantin 

re- 
teh- 
pa- 
de

conduse 
lăcătușii Mihai Racz, 
hai Pătruț și Petre 
electricienii Pavel 
naru și Petre Cică, 
coordonarea directă 
tehnicianului 
Coman — efectuează 
medieri și intervenții 
nice necesare atingerii 
rametrilor planificați 
funcționare a utilajelor.

Șeful 
schimb 
Graure, 

de

de
Ilie 
ală- 

orta-
Gheor- 

Șchiopu 
Vasile 

Tarhon, com
ponent ai bri
găzii lui 
lexandru 
mon din 
drul 
rului XI 
vestiții de la 
mina Petrila.

A-
Si- 
ca- 

secto- 
in-

Foto : 
Cristian 
ȘTEFAN

semnul întrebării înde
plinirea integrală a pre
vederilor de plan tri
mestriale.

Redresarea activității 
productive Ia aceste pa
tru 
re 
în 
au 
trimestru

aminti- 
Vulcan, 
Uricani, 

rit-
de do-

tai 
tă și la minele 
Bărbăteni 
chiar dacă 
micitatea a lăsat 
rit.

La cele șapte 
prinderi miniere 
te eforturile pentru ma
terializarea 
complexe 
conducerea de partid la pe agendele de lucru ale 
Consfătuirea de lucru de

pen- 
depli- 
condi- 
aplica-

Și 
uneori

între- 
aminti-

măsurilor 
stabilite de

întreprinderi minie- 
trebuie să constituie 
cele două luni care 
mai rămas din acest 

o permanență

la C.C. al P.C.R., 
tru valorificarea 
nă și eficientă a 
țiilor create prin 
rea noului program de 
lucru au dat rezultatele 
scontate. Nu același 
cru se poate spune 
pre' celelalte patru 
țreprinderi miniere 
ninoasa, Dilja, Livezeni 
și Lonea, care nu 
mai că nu și-au 
plinit prevederile 
plan, dar au acumulat 
restanțe care pun sub

lu- 
des- 
în- 
A-

nu- 
înde- 

de

specialiștilor din cadrul 
Combinatului minier Va
lea Jiului și, nu în ulti
mul rînd, pe agendele 
de lucru ale cadrelor din 
conducerile acestor între
prinderi, pentru că plusul 
acumulat de șapte între
prinderi miniere (10 340 
tone de cărbune este a- 
nihilat de minusul uneia 
singure din cele patru 
(26 759 tone la Aninoasa, 
spre exemplu).

Dorin GIIEȚA
y

!

I
i

Fluctuația
„De ce pleacă tinerii ?“. 

Iată o întrebare care, la 
mina Aninoasa, a fost a- 
dresată mai multor mem
bri ai comitetului sindica
tului pe întreprindere. A- 
nual, sînt recrutați circa 
800 de tineri, în general 
din județe mai îndepăr
tate, și cu toate eforturi
le depuse pentru stabili
zarea lor. după două, trei 
luni aproape tot atîția pă
răsesc unitatea.

La o dezbatere recentă, 
mai mulți mineri — care 
au prestat cele dintîi șu
turi din viața lor cu mulți 
ani in urmă la această

invătămînt, cercetare, 
producție

bază a sesiunilor 
studențești

denți. S-au prezentat 
studii asupra căilor de re
ducere a 
producție 
miniere, 
productivității 
te lucrări au 
biect estimarea și 
de exploatare a rezervelor 
de substanțe minerale u- 
tile. Astfel, în cadrul sec
ției de matematici apli
cate, studenta Carmen 
Coiocaru, anul II mine 
a prezentat lucrarea „Al
goritm de calcul pentru 
determinarea rezervelor

problematică de
științifice

de
Ști- 

la 
prin 

a-au 
numa- 

di- 
p re

de 
propunind so- 
privind îm- 
parametrilor 

din industria

Lucrările sesiunii 
ințifice studențești 
Institutul de mine, 
tematica abordată, 
tras participarea a
roși studenți și cadre 
dactice. Lucrările' 
zentate s-au bucurat 
viu interes 
Iuții viabile 
bunătățirea 
unor utilaje 
minieră.

Desfășurate 
dezbaterile 
sesiunii s-au 
zentarca lucrărilor 
tre colectivele de

pe 
din 
axat

secții, 
cadrul 

pe pre- 
de că- 

■ stu-

un fenomen implacabil?
mină — au făcut o com
parație sugestivă între 
condițiile precare, asigu. 
rate pe atunci, și condi-
W/ZZZZ/ZZZZZZ/ZZZ/ZZZZ/Z/Z//ZZZZ,

Pe agenda de lucru 
a comitetelor 

de sindicat

țiile înzecit mai bune de 
astăzi Astăzi, sînt asigu
rate locuri confortabile 
în cămin, familiștii 
mese apartamente, 
prinderea asigură 
portul prin „curse

pri- 
între- 
trans- 

de

convenție" pentru toți cei 
care locuiesc în 
și Petroșani. Cele 
portante mutații 
loc în conținutul 
prin reducerea 
fizic și creșterea gradului 
de securitate în subteran. 
Minerii beneficiază de o 
substanțială masă acor. 
dată gratuit la intrarea 
în schimbul de lucru. Cu 
toate acestea, tinerii plea
că. De ce 7

Vulcan 
mai im- 
au avut 
muncii, 

efortului

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag a 3-a)

Preocupare permanentă
economisirea de carburanți

i

Mă rf uri
peste plan 
la export

în 
de

costurilor de 
exploatările 
creștere a 
muncii. Al- 

avut ca o- 
modul

Ion GLUGĂ, 
student, I M.P.

(Continuare in pag. a 2-a)

Colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinde
rea de tricotaje Petroșani 
a livrat la export in pri
mele 4 luni care au trecut 
din acest an mărfuri în 
valoare de peste 4 900 000 
lei, depășindu-și astfel 
sarcinile de plan cu 
117 000 lei. Ultimul lot a 
fost livrat
extern in ultima parte 
lunii aprilie. Acest lot 
cuprins 15 000 bucăți 
tricotaje, care poartă mar
ca fabricii din Petroșani, 
iar valoarea lor s-a 
la 1 115 000 lei. 
harnic colectiv este 
rit să acționeze în
nuare cu toate forțele pen
tru realizarea și depăși
rea integrală a sarcinilor 
de plan la export pe acest 
an;

partenerului
a
a 

de

ridicat 
Acest 
hotă- 

conti-

nvaAl'iă.

■ Preparația Lupeni. Secția de trans
port a preparației din Lupeni, care pres
tează o activitate pe calea ferată pen
tru toate unitățile economice din vestul 
Văii Jiului, a înregistrat de la începutul 
anului însemnate economii la carburanți 
și lubrifianți. La motorină, de exemplu, 
cantitatea economisită pe primele patru 
luni depășește 20 de tone, iar la uleiuri 
peste o tonă. Preocuparea susținută pen
tru recuperarea unor produse petrolie
re se materializează, de asemenea, în 
predarea peste prevederi a 2 tone uleiuri 
uzate care vor fi regenerate.

B Autobaza l.T.A. Petroșani. Prin mă
surile tehnico-organizatorice întreprinse 
în vederea realizării sarcinilor econo- 
mico-financiare care-i revin, colectivul 
autobazei din Petroșani a l.T.A. Deva, 
a obținut în fiecare din lunile trecute ale 
anului depășiri de pînă la 10 la sută la 
veniturile pe care le realizează. în dome
niul economisirii carburanților, același 
colectiv raportează reducerea cu peste 
30 de tone a consumului planificat la 
motorină. Ca urmare, costurile de pro
ducție planificate au fost reduse cu peste 
un procent.

Se numește Papp Fran
cisc. Are virsta de 26 de 
ani. Studii : liceu ; ocu
pația : fără.

A locuit pînă la 13 fe
bruarie 1983 în Petroșani, 
strada Saturn bloc 9, ap. 
44. De atunci se află în- 
tr-un loc de deținere un
de execută o sancțiune 
contravențională de 6 luni 
închisoare aplicată de Ju
decătoria Petroșani, pen
tru ducerea unui mod de 
viață parazitar și tulbura
rea liniștii locatarilor din 
bloc, fapte care contravin 
flagrant dispozițiilor 
crețului 153/1970.

Cele două coordonate 
ale vieții acestui infractor 
pînă la virsta pe care 
împlinit-o s-au 
fi sfidarea 
obligației 
a munci,
curarea mijloacelor de e« 
xistență din furturi. Din

De-

a 
dovedit a 

sistematică a 
cetățenești de 
precum și pro-

dosarele Judecătoriei 
troșani nr. 3588/1982 
4985/1982, în care
pronunțat hotărîri i 
le definitive rezultă
în perioada martie—auȘ\
gust 1982, Papp Francisc â 
săvîrșit 3 furturi de p®L 
urma cărora a realizat uțvl 
cîștig de peste 10 000 lețF* 
Semnificativ este faptul®: 
că toate victimele infracț 
țiunilor sale au fost per
soane cunoscute în casa 
cărora a fost invitat în ca
litate de cunoștință apro
piată sau prieten. Părțile 
civile J.A., R.P. și l.M. 
l-au cunoscut pe Papp 
Francisc cu mult înainte 
de a fi păgubite prin fur
turile săvîrșite de acesta.

Dorica MANIU, 
procuror 

Procuratura locală 
Petroșani

Pe- 
! și 

s-au 
penă* 
i că

faptul^

(Continuare în pag. a 2-a)
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De îndeplinirea sarcinilor 
de producție, depinde și încadrarea>

în consumul specific

Învățămînt, cercetare, producție
(Urmare din pag. 1)

al
a

e-de
357 000 
consu- 

două

In primul trimestru 
acestui an I.M. Uricani 
obținut o economie 
nergie electrică de 
kWh, echivalent cu 
mul de energie pe
zile. Acest succes ilustrea
ză eforturile depuse de în
tregul colectiv de aici pen
tru a se încadra în consu
mul de energie electrică 
stabilit. Totuși, față de 
consumul specific planifi
cat de 54,2 kWh, s-a atins 
un consum de 55,4 kWh 
pe tona de cărbune extras. 
Această depășire se expli
că prin nerealizarea sarci
nilor de plan la producția 
fizică de cărbune, în pri
mul trimestru, cu peste 
0500 tone.

In primele două luni (ia. 
nuarie și februarie) planul 
a fost realizat și depășit, 
iar ca urmare consumul 
specific a fost sub cel pla
nificat cu un kWh, în luna 
ianuarie, și cu 5,4 kWh în 
februarie. în martie, cînd 
s-a înregistrat un minus de 
peste 15 000 tone de cărbu
ne, consumul specifio de 
energie electrică a fost de
pășit cu 11,5 kWh pe tona 
de cărbune extrasă, deoa
rece cu aceleași consumuri 
de energie s-a extras o can
titate mai mică de cărbune.

„Marii consumatori de 
energie electrică de la mi-

na Uricani, ca de altfel 
de la toate întreprinderile 
miniere din Valea Jiului, 
sînt stațiile de compresoare, 
instalațiile de ventilatoare 
și instalațiile de extracție 
care trebuie să funcțione
ze aproape în permanență 
pentru asigurarea securi
tății miniere în subteran. 
De aceea aș vrea să amin
tesc aici că încadrarea în

ECONOMISIREA 
cea mai ieftină 

SURSA 
DE ENERGIE

consumul specific pe tona 
de cărbune extrasă este 
strîns legată de realizarea 
sarcinilor de plan la pro
ducția fizică", ne spunea 
inginerul Nicolae Voin, di
rectorul adjunct tehnic al 
I.M. Uricani.

Pentru realizarea unor 
consumuri reduse de ener
gie electrică conducerea 
întreprinderii a stabilit un 
plan de măsuri, plan care 
e6te respectat întocmai 
care a 
dacă 
300 000 
primul 
aceste

dat rezultate bune 
socotim ceî peste 
kWh economisiți în 
trimestru. Printre 

măsuri se numără :

jpnrea unor compresoare 
între schimburi ; încărca
rea la capacitate maximă a 
transportoarelor din subte
ran și evitarea mersului în 
gol a acestora și a celorlal
te utilaje, extinderea trans
portului pe benzi; eliminarea 
unor ncetanșeități la con
ductele care transportă ae. 
rtil comprimat în subteran; 
stabilirea unui program de 
funcționale bine ordonat 
la puțurile de extracție. 
Intrucît mina Uricani are 
un teri toi iu întins și este 
necesar transportul pe dis
tanțe mari a aerului com
primat și deci există pier
deri inevitabile de la sta
ția principală de compre
soare la locurile de mun
că, s-a stabilit ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să fie 
montate două noi compre
soare L. 100 la 
extremități ale 
minier.

Există toate 
ne asigură i 
Voin, ca în lunile următoa
re mina Uricani să se în
cadreze în consumul nor
mat de energie electrică, 
dar pentru aceasta toți oa
menii muncii de aici tre
buie să acționeze pentru 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan.

sugera : 
lucrări- 
practic 

caracter 
u-

cele două 
cîmpului

condițiile, 
ing. Nicolae

Gh. BOȚEA

un 
stu- 

Boteanu, 
Nicolae 

IV mine 
Necreală 

a-

de s.m.u.“. In cadrul sec
ției de exploatări și tehni
că mlnTră s-a prezentat 
lucrarea „Analiza func
ționării instalației FC 60 
și propuneri de îmbunătă
țiri organizatorice și cons
tructive" realizată de 
colectiv format din 
dentii Nicolae 
Marian Popescu, 
Voinoiu din anul 
și studenții Ion
și Lucian Ieftimie din 
nil II și III mine.

La secția mașini minie
re s-au evidențiat lucrări
le : „Proiectarea și 
cutarea unei perechi 
organe de tăiere cu 
metrul de 1600 mm 
tru combina CA-l" 
lucrarea „Dispozitiv 
tru realizarea 
lor hidraulice" 
tă de un colectiv de stu- 
denți din anul V

Cu ocazia acestei 
uni s-a demonstrat 
o dată importanța și 
participării studintijor 
sesiunile de comunicări 
științifice, atît ca autori ai 
unor lucrări de cercetare 
cit și a celor invitați 
vederea consolidării 
noștințelor teoretice 
pregătirii profesionale 
nivelul cerințelor actuale.

Cu toate că majoritatea 
pre- 
sta-

exe- 
de 

dla- 
pen- 

cît și 
pen- 

impulsuri- 
prezenta-

tnine. 
scsi- 
încă 
rolul 

la

în 
eu- 

a 
la

siu.ni științifice studen
țești de la I.M.P. Asis
tentul universitar Ion Ui- 
făleanu de la catedra de 
științe sociale 
creșterea ponderii 
lor cu caracter 
față de cele cu
teoretic; elaborarea 
nor lucrări cu caracter 
intradisciplinar sub as
pect tehnic, organizatoric 
și economic ; la dezbate
rile pe marginea lucrări
lor să fie invitați să parti
cipe tineri 
din unitățile miniere, 
plicați direct in 
ție etc.

A fost relevată 
tatea ca resortul 
onal al U.A.S.C. să popu
larizeze și, dacă e posibil, 
să comunice care dintre 
temele de cercetare ale 
sesiunilor anterioare, au 
fost aplicate în producție 
cît și eficiența adusă 
acestea unităților 
re respective, 
alături de 
nui număr 
de studenți 
comunicări 
stea și asigurarea 
zării lucrărilor de 
tare și proiectare 
uicate în sesiunile 
țifice studențești.

și specialiști 
im- 

produc-

necesi- 
profesi-

de 
minie- 

Totodată, 
mobilizarea u- 
tot mai mare 
la sesiunile de 
științifice, să 

finali
ce rce- 
comu- 
știin-

TRA- 
întîlniri 
găzdui- 

cultură a
Petroșani 

de la ora 
se va des-

In cadrul 
evoluează 
grupului folk al

spectacolului dedicat Zilei tineretului 
pe scena Palatului cultural din Lupeni 

localitate.
ȘTEFAN

Liceului chimic din

lucrărilor au fost 
zentate și aduse în 
diul de finalizare s-au mai 
putut semnala și unele a- 
bandonări 
cercetare, 
tereșante, 
făcute în 
rilor pentru 
rea modului de 
re a unor astfel de 

și prezentare

de lucrări 
Propuneri 
utile, au 

cadrul

de 
in- 

fost 
dezbate- 

îmbunătăți- 
organiza- 

ma- 
nifestări și prezentare a 
lucrărilor în viitoarele se-

4

■ ÎN CADRUL 
DIȚIONALELOR 
ale melomanilor, 
te do Casa de 
sindicatelor din 
mîine, începînd 
18 în sala mică
fășura un concert de mu
zică clasică, cu lucrări din 
operele compozitorilor Jo
hann Sebastian Bach, Wol
fgang Amadeus Mozart, 
loliannes Brahms, Bela 
Bartok, Mihail Jora și al
ții. își dau concursul pro
fesorii de muzică 11 ora- 
țiu și Adina Alexandres- 
cu, Ăntoanela Csorik. II- 
diko Rethy, Ella Marton 
de la secția de artă a Șco
lii generale nr. 1, și grupul 
vocal-cameral „Armonim" 
al Casei de cultură, dirijat 
de prof. Adrian Schwei

tzer. (IV.)

l oto :

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Măsuri ferme pentru întărirea disciplinei
In urma unui raid recent în care reporterii zia

rului nostru au însoțit membri ai Consiliului muni
cipal de control muncitoresc, în ziarul nostru nr. 
9493 a apărut articolul „Nu se întîrzie întotdeauna. 
Dar de ce se întîrzie ?“. Receptivă la semnalele cri
tice din articol, conducerea minei Paroșeni a ana
lizat cu răspundere neajunsurile și a întreprins mă
suri pentru înlăturarea acestora. Aceste măsuri sînt 
evidențiate în răspunsul 
cerea minei;

trimis redacției de condu-

„Pentru întărirea dis
ciplinei privind respecta
rea programului de lucru, 
respectiv intrarea 
timp în subteran și 
rea din mină după 
cheierea programului 
luat măsuri pentru 
gurarea controlului 
transportul de personal 
pe puț pe bază de grafi-

la 
ieși- 
în- 

s-au 
asi-
la

ce, persoanele 
te cu controlul 
bligația de a 
programul puțului care 
este afișat în locurile ce
le mai frecventate. Pentru 
nerespectarea programu
lui și intrarea cu întîr- 
ziere în subteran în ziua 
de 17 martie a.c. a fost 
aplicată sancțiunea cu re-

însărcina- 
avînd o- 
respecta

tragerea a două grad_ații 
pe timp de o lună la 7 
maiștri din schimbul III. 

în vederea evitării în 
viitor a funcționării ■ în 
gol a locomotivelor de 
mină de la suprafață a 
fost amenajat un stand 
special dotat cu instalați
ile necesare pentru por
nirea locomotivelor ; s-a 
dispus ca în momentul 
cînd locomotivele nu mai 
au de efectuat manevre 
să fie oprite la standul 
de pornire, 
repuse în 
cînd este

Pentru 
rativității 
în cazul defecțiunilor 
lecfomecanice și

urmînd a fi 
funcție atunci 
necesar, 
creșterea ope- 

intervențiilor 
e- 

pentru

îmbunătățirea asistenței 
tehnice din punct de ve
dere electromecanic au 
fost repartizați pe schim
buri ingineri care au sar
cina să coordoneze a- 
ceastă activitate la nive
lul întreprinderii.

Menționăm că articolul 
apărut ne-a fost de un 
real ajutor în acțiunea de 
întărire a ordinii și disci
plinei, fapt pentru care 
vă mulțumim".

Așteptăm măsurile în
treprinse și de la celelalte 
unități vizatei în urma 
raidurilor noastre de 
noapte.

I
1
I
I 
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NOI GARSONIERE, 
cartierul „Aeroport" 
Petroșani, lingă blocul 
J 1, a început construcția 
unui nou bloc de garso
niere. Este vorba de blo
cul R, care va cuprinde 
40 garsoniere. Construc
torii din cadrul șantieru
lui 1 Petroșani al T.C.H. 
au atacat lucrările la fun
dație și s-au angajat să-l 
dea in folosință în ulti-

mul trimestru al acestui Liceul de matdmatică-fizi- 
an. (V.S.)

LA SPITALUL MUNI
CIPAL DIN PETROȘANI 
funcționează de azi un 
punct de difuzare a pre
sei. După cum ne-a infor
mat Direcția comercială 
acesta este amplasat la 
intrarea în spital și are o- 
rar zilnic “ ~
tru 
pat se asigură între orele 
13—15 și difuzarea în sa
loane. (V.S.)

CONCURS, începînd de 
azi și pînă la sfîrșitul 
săptămînii, 12 elevi de la

7—12,30. Pcn- 
bolnavii imobilizați la

că din Petroșani partici
pă, 6Ub îndrumarea tînă- 
rului și pasionatului lor 
profesor, Constantin Ză- 
voianu la concursul de in
formatică — faza pe țară, 
care are loc la Timisoara.

PE ADRESA A.U.T.L., 
Informăm pe această cale 
A.U.T.L.-ul Petroșani că 
autobuzele de pe ruta Lu
peni ■— Cîrnpu lui Neag 
au create toate condițiile 
să plece (din nou) de Ia 
stația C.FJi. Lupeni. A- 
ceasta avînd în vedere 
faptul că tot mai mulți tu-

riști sosiți pen tiu a urca 
în Retezat au ca punct 
terminus al călătoriei lor 
cu trenul gara Lupeni. Și 
cum vin cu rucsacuri și 
bagaje de tot felul... Prin 
aceasta se vine și 
torul localnicilor, 
reîntorc cu trenul 
litate din diferite 
ții. (A.T.)

MAI MULTE propuneri 
au fost făcute la mina 
Vulcan, pentru îmbunătăți
rea condițiilor sociale la 
suprafață — uscător pen
tru echipamentul de lu
cru, spălător pentru mun-

în aju- 
care se 
in loca- 
drume-

Șeful fomației LDE-ț- 
LE, Grigore Ciocirlan 
și electricianul Ion la
comi, efectuează verifi
carea acoperișului și 
pantografului, la uaa 
dintre locomotivele e- 
lectrice din Depoul 
C.F.R. Petroșani, înain
te de a ieși la drum.

Foto ; Șt. NEMECSEK

Radiografia unui infractor și 
a faptelor lui antisociale

<

(Urinare din pag. 1)

în locuința fiecăruia din
tre ei, Papp Francisc s-a 
mișcat nestingherit, fiind 
tratat cu încredere, 
sat și abil, depistînd 
mare ușurință orice 
biect de valoare aflat 
locuințele viitoarelor 

time, Papp Francisc, 
dînd în primul rînd 
gile ospitalității, și-a 

dreptat preferințele 
sustragerea unor 
de bani și a unor bijut 
rii confecționate din 
Imediat după 
furturilor, 
brilitate 
situații familiare 
infractorul 
a reușit să 
timp record 
trase. Cit despre 
de bani, acestea se 
peau" văzînd cu ochii 
cel mai apropiat local 
alimentație publică.

în prezent se află 
rolul instanței de 
cată o nouă cauză în care 
Papp Francisc va fi ju
decat tot pentru furt. Vic
tima sa de această dată a 
fost medicul M.D. de la 
dispensarul din cartierul 
„Aeroport". în timp 
cadrul medical care 
cordase asistență cu 
va momente înainte 
ei infractorului a ieșit din 
cabinet, Papp 1 
„i-a ușurat poșeta 
ma de 700 lei“.

Acesta este Papp 
cisc, acestea sînt 
sale, acesta este 
său de viață, 
normelor de 
socială socialistă.

Ver- 
cu 
o- 
în 

vic- 
sfi- 
le- 
în- 

spre 
sume 

5- 
aur. 

săvîrșirea 
invocînd cu fe- 

existența „unor 
grave", 

Papp Francisc 
valorifice în 
obiectele sus- 

sumele 
„fo

ia 
de

în timp 
socie- 

i- 
prin 

Francisc a 
ultimele 8 

de muncă, 
să „prindă

pe 
jude-

ee 
a- 

cite- 
soți-

Francisc 
de su-

Fran- 
faptele 
modul 

potrivnic 
conviețuire

sp«
Șl 

actua- 
Sub- 

înfăp- 
(I.M.) 

de

citoarele din depozit, 
licitîndu-se totodată 
unele amenajări la 
la baie a minerilor, 
scriem și susținem 
tuirea lor grabnică.

Cinemateca. Joi 
la ora 13, la cinematogra
ful 7 Noiembrie din — 
troșani cinefilii pot 
vizioneze în cadrul 
gramului 
filmul 
ge“, _ 
rilor engleze. (Gh. B.)

UNDE EȘTI, FIGARO? 
în pofida insistențelor, 
pe toate căile, la coafura

Pe- 
să 

p ro
de cinematecă 

„Pentru țară și re
producție a studiou-

Individ ajuns 
record la periferia 
tății, refractar oricărei 
dei de reeducare 
muncă, Papp 
schimbat în 
luni 3 locuri 
Nu a reușit 
rădăcini" nicăieri. S-a gîn- 
dit, probabil, că este mai 
ușor să stea acasă și 
să-și maltrateze soția 
pentru a obține din retri
buția acesteia bani pen
tru cumpărarea de bău
turi alcoolice. Pentru fap
tele sale antisociale instan
ța de judecată i-a aplicat 
lui Papp Francisc pe

depse cu închisoare în
tre 8 luni și 1 an, sancți
uni penale care au fost 
grațiate prin efectul dis
pozițiilor Decretului 3. 
1982.

Va respecta oare Papp 
Francisc interdicția în
scrisă în actul de clemen
ță de a nu comite nici o 
infracțiune de la data a- 
plicării Decretului de gra
țiere ?

încălcarea acestei inter
dicții înseamnă executa
rea integrală a pedepse
lor grațiate alături de pe
deapsa 
pentru
vîrșită în termenul de în
cercare. Sabia lui Da
mocles care va atîrna 3 
ani deasupra capului său, 
va fi oare în măsură să 
pună capăt actelor Iui in
fracționale ? Va fi demn 
acest infractor să se ridi
ce la înălțimea generosu
lui gest al mîinii întinse 
de societate prin actul de 
clemență ?

ce i se va aplica 
infracțiunea să-

Coopcrativei „Unirea", 
la Complexul Nicolae 
Bălcescu, boilerul este tot 
timpul defect. Cine 
rește să se coafeze 
cu oala de apă 
de acasă, eventual cu ter- 
moplonjorul. Nu se găseș
te nimeni să facă un „per
manent" la cei (irespon
sabili ? (M.B.)

do- 
vine 

fierbinte

Rubricâ realizată de
V. STRAUȚ
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Faza județeană
| a Complexului aplicativ
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„Pentru apărarea patriei"
La Vulcan, s-a desfă

șurat în zilele trecute e- 
tapa județeană a Com
plexului aplicativ „Pen
tru apărarea patriei". La 
concurs au participat 26 
echipaje, cîștigătoarele e- 
tapelor municipale din 
Petroșani, Deva, Hune
doara, precum și repre
zentanți ai liceelor din 
Gcoagiu și Crîșcior.

în cadrul întrecerii 
concurenții au dovedit o 
bună pregătire practică 
și teoretică. „Probele cu
prinse in- cadrul Com
plexului aplicativ au 
constat din ; pistă cu 
obstacole, tactică, sanita
ră, aruncarea grenade
lor, circulație, traseu 
infectat, deplasarea du
pă azimut și ședința de 
tragere. După concura 
clasamentul este urmă
torul :

CICLUL II, fele : locul 
I — Liceul industrial nr. 
3 Deva ; locul II — Li
ceu! industrial Petro

șani ; locul III — Liceul 
industrial Vulcan.

CICLUL II. BĂIEȚI : 
locul 1 — Liceul indus
trial Vulcan ; locul II — 
Liceul industrial Petro
șani ; locul III — Liceul 
industrial Crîșcior.

CICLUL MI, FETE : lo
cul I Liceul industrial 
Petroșani ; locul II — Li
ceul agroindustrial Geoa- 
giu ; locul III — Liceul 
industria] Vulcan.

CICLUL III, BĂIEȚI: 
locul I — Liceul indus
trial Petroșani ; locul II
— Liceul ind. Petroșani 
echipajul nr. 2 ; locul III
— Liceul industrial nr. 
2 Deva.

Cîștigătorii vor repre
zenta județul Hunedoa
ra la faza pe țară care 
se va desfășura în a doua 
parte a lunii mai la lași. 
Le urăm mult succes !

Fotografia alăturată re
prezintă un aspect din 
timpul desfășurării con
cursului aplicativ.

5

Acțiuni 
uteciste

Comitetul U.T.C, al mi
nei' Lupeni a întreprins 
in săptămîna trecută mul
tiple și diverse acțiuni, la
tă cîteva :

■ o acțiune de recupe
rare a fierului vechi din 
subteran (circa 50 de to
ne) Ia care s-au evidențiat 
îulus Belei, Petru Vlaic, 
Ion Ghiceșan, Ion Airi- 
mițoaie, Lavorică Samșu- 
dean. Constantin Lila și 
Silviu Năstase.

■ excursie tematică (eu 
participarea a 44 de tineri) 
pe ruta Lupeni — Caran
sebeș — Lugoj — Timi
șoara și retur.

■ formația vocal-instru- 
mentală „Gențiana" a fi
nalizat un ciclu de 10 
spectacole în localități 
ale județului (printre ca
re Hunedoara, Deva și 
Călan).

■ acțiuni de înfrumu
sețare la blocul de gar
soniere de pe lingă Incin
ta I.M. Lupeni. (T, A- 
lexandru)

I
I
I
I
I
I
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'Vrtna't tin t>09 l)

ca 
între- 

au 
n ume-

La mina Aninoasa, 
de altfel la toate 
prinderile miniere, 
fost întreprinse 
roase măsuri pentru dez
voltarea activității ex
tractive și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
viață. Dar tot aici — mai 
puțin ca prin alte unități 
— întîlnim unele „rămî- 

despre care 
să se vor-

neri in 
nu ar 
bească. 
baia 
rilor 
multe 
jențe 
sigurarea

și cu privire la 
unor preocupări 
calificarea forței 
că. în mod grăitor, situa
ția actuală a fost descri
să printr-o proporție care, 
chiar dacă este exagera
tă, are o mare valoare 
de adevăr. „Zece munci
tori se pensionează, și în 
schimb, abia doi, trei sînt 
calificați". Multe formații 
de lucru duc lipsa mun-

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZz

Scăderea 
pentru 

de mun.

pă din vedere esențialul. 
Chiar dacă este un feno
men, fluctuația însumea
ză cazurile unui mai 
sau mai mare număr 
oameni. Nimeni nu 
rezolva „fluctuația în 
neral", dar 
contribui la 
problemelor 
cumscriu în 
încadrați,
minerii mai

urmă" 
trebui 

La 
mine- 
există 
negli-

în a- 
a- 

calde, 
ce pro- 
nemul- 

justi- 
în ge- 

baia

Fluctuația
un fenomen implacabil ?voacă

(urniri 
ficate.
neral,
este mult ră
masă în urmă față de 
alte întreprinderi. Prac
tica vieții a confirmat că, 
de multe ori, 
făcute pe linia 
îmbunătățirii 
de muncă pot 
de o simplă

mic 
de
va

ge-
pot

eforturile 
dotării sau 
condițiilor 
fi anulate 
neglijență, 

capahilă să determine 
cea insatisfacție care 
conduce apoi pe tînăr 
nă in fața biroului 
lichidare. Prin această 
prismă la mina Aninoasa 
comitetul sindicatului, or
ganul colectiv de condu
cere nu au acționat cu 
toată răspunderea pentru 
înlăturarea cauzelor — 
cel puțin a celor subiec
tive i — care determină 
fluctuația forței de muncă.

Cine

<zzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ!ZZZ/ZZZ/ZZZZ>

citorilor calificați. în tot 
acest timp, tinerii care 
au venit la mină din do
rința de a îmbrățișa o 
meserie cu reale perspec. 
tive, sînt cuprinși de 
scepticism, în această pri
vință. Dacă în principala 
lor problemă de muncă 
și de viață sînt tratați cu 
indiferență, mai 
sau mai tîrziu 
în fața aceluiași 
unde încep să
semnăturile pentru 
dare.

De ce pleacă tinerii ? 
în concepția unor comi
tete de sindicat și organe 
colective de conducere, 
fluctuația c socotită un 
fenomen implacabil. în
lăturarea, sau reducerea 
fluctuației sînt „rezolvate" 
prin planuri de măsuri 
care cuprind multe pre
vederi generale, dar sea-

a-
11

pi. 
de devreme 

ei ajung 
birou de 
culeagă 

Iichi-

rezolvă problemele 
tinerilor ?

O
fost 
mineri mai vîrstnici — 
Constantin Ghiorma, 
Gheorghe Bădescu, căro
ra li se adaugă și alții —

constatare similară a 
făcută, tot de către

mulți
soluționarea 

care se cir- 
viața noilor

Așa cum spun 
vîrstnici, tre
buie să fie 
rezolvate pro
blemele ti
nerilor, trebu
ie să fie sti
mulată moti
vația integră
rii in colec
tiv, să fie e- 
liminate cau
zele care 
determină o 

insatisfac
ție, sau alta. La această 
muncă sînt chemați mai 
mulți factori, începînd cu 
grupele sindicale — ca
drele tehnice, maiștrii, in. 
ginerii, chiar șl minerii 
cu vechime —•• și eenti-
nuînd cu comitetul de 
sindicat pe întreprindere 
șl, bineînțeles, 
țiile U.T.C., 
Aninoasa, 
ționeze cu 
rezolvarea 
nomice.

Dacă va
tare, o anumită întrebare 
nu va mai fi pusă, ea va 
deveni neavenită. Astăzi, 
această întrebare — de ce 
pleacă tinerii ? — trebu
ie să constituie startul 
unor acțiuni concrete, de
barasate de orice urmă de 
formalism, orientate cu 
perseverență spre stabi
lizarea forței de muncă.

organiza- 
,, care, la mina 
trebuie să ac- 
totul altfel în 
sarcinilor eco-

proceda ca a-

I

I

LUPTE LIBERE

Aron Cîndea, imbatabil Medalie de argint, la gimnastică
Antrenorul Vasile Fă

gaș" a fost în preajma e- 
levului său, în acel mo
ment de înaltă bucurie.

— Pentru unii, ziua de 
13, fie și în aprilie, adu
ce glunion. Lui Aron Cîn
dea i-a purtat însă noroc, 
fiindcă norocul și l-a fă
cut el. Anul acesta n-a 
mai concurat la 65 kg, ci 
la 70. dar, din nou, s-a do
vedit imbatabil. în sala 
sporturilor din Buzău, a- 
colo unde colega lui de 
club Adriana Bitu a ob
ținut recent medalia de 
argint la gimnastică (pa
ralele), in 13 aprilie, cînd 
i s-a înmînat medalia de 
aur a finalelor campiona
tului republican școlar, 
Aron Cîndea și-a adus a- 
minte de directorul Liceu
lui industrial din Petro
șani, prof. Sevenan Gro
za, care i-a urat să se în
toarcă acasă doar eu ti
tlul de campion. Se gîn- 
dea la profesorii săi, care 
l-au ajutat să învețe, să-și 
însușească s meserie fru
moasă, de mecanic de u- 
tilaje, la colegii din ulti
ma clasă de liceu, la 
Valea Jiului.

Gindul recunoștinței este 
întemeiat pentru speran
ța olimpică a luptelor li
bere, care activează sub 
culorile Clubului sportiv 
școlar din Petroșani. în 
Vale s-a foi-mat ca om și 
sportiv, a apărat cu cinste 
prestigiul ei sportiv — în 
ultimii trei ani a cucerit 
un titlu de vicecampîon 

național. (1981, la Craiova), 
și două titluri supreme 
(1982 Constanța. 1983, Bu
zău), ia care se adaugă 
titlul de campion obținut 
in 1979. pe cînd era elev 
ai Școlii generale nr. 6 din 
f-etrila. Numai iu ultimele 
luni și-a adjudecat bron
zul „internaționalelor" Re
publicii Democrate Ger
mane, medalia de aur la 
concursul republican de 
toamnă (desfășurat... iar
na) și a intrat în posesia 
cupei de cristal „16 Fe
bruarie”, in confruntarea 
cu. cei mai buni... seniori 
din țară.

La Buzău, Aron Cîn
dea și-a apărat eu brio 
titlul de campion școlar, 
dar la o categorie superi
oară de greutate. în serii, 
nici un adversar nu i-a 
rezistat pînă la sfîrșitu] 
partidei. Finala, în campa
nia câștigătorului seriei 
B, gălățeanul Dumitru 
Bulcandră, a fost la dis
creția reprezentantului 
nostru. Din n< u, victorie 
prin tuș.

Maniera categorică în 
care a cîștigat și această 
competiție națională de 
prestigiu, i-a determinat 
pe antrenorii federali 
să-l convoace pe Aron 
Cîndea în lotul republi
can, care s-a pregătit la 
Bușteni, în vederea cam
pionatelor internaționale 
ale României (începutul 
lunii mai)

Ion VULPE

Moderna sală poliva
lentă a sporturilor din 
Buzău se arată generoa
să cu sportivii din Valea 
Jiului, în speță cu re
prezentanții Clubului 
sportiv școlar Petroșani. 
Astfel, dacă, în anul tre
cut, sub cupola ei, luptă
torul Aron Cîndea a reu
șit să-și adjudece titlul 
de campion național, la 
recentul concurs repu
blican al cluburilor șco
lare sportive (14—16 a- 
prilie). Adriana Bitu și 
colegele sale din secția de 
gimnastică a C.S.S.P. au 
trăit cîteva momente dc 
depline satisfacții. Par- 
ticipînd la întrecerile 
gimnastelor de catego
ria I. junioara Adria
na Bitu a obținut meda
lia de argint la paralele 
(nota 9), și locul V (9,10) 
la sărituri, în clasamen
tul individual compus fi
ind înregistrată pe pozi
ția a V-a (35,55 puncte), 
la numai 1,20 puncte de 
cîștigătoarea concursului 
Corina Mânu (C.S.S. de 
gimnastică Focșani). Co- 
echipieșa ei Elena Co- 
leșa a ocupat locul Vil 
(34,55), dar a evoluat ac
cidentată.

Cîteva date despre per
formera noastră. Adria
na Bitu este elevă a Șco
lii generale nr. 1 Petro
șani, în clasa a VIH-a, 
arc 14 ani, din clasa I

practică gimnastica spor
tivă sub îndrumarea an
trenorilor Eugen Peterf- 
fy, directorul clubului și 
Dorina Budică. Antici
pase medalia de argint 
prin comportări merito
rii la concursurile nați
onale de copii (locul 111) 
din anii precedenți, mo
tiv pentru care a și fost 
selecționată vremelnic în 
lotul dc perspectivă al 
țării. După o vizibilă scă
dere de formă în sezonul 
trecut, Adriana Bitu a- 
cum face însă dovada ca. Sever NOIAN

Intre antrenorii săi, Dorina Biulică și Eugen Peterffv, Adriana Bitu 
suride obiectivului de fotografiat la puțină vreme după cucerirea medaliei 
tie argint.

lităților sale native, care, 
șlefuite printr-o mai am
bițioasă pregătire, îi 
pot aduce satisfacțiile de 
preț.

La categoria a IV-a, e- 
chîpa C.S.S.P., alcătui
tă din Iuliana Pârgariu, 
Luminița Harbuzariu, 
Loredana Niculescu, Gabi 
Boscodeală, Claudia Ghi- 
ță și Iuliana Dolcescu 
(in ordinea rezultatelor 
obținute în concurs) s-a 
clasat pe locul VII din 
12 echipe (171,95), gar

nitura antrenată de Ște
fan Hrib, Marilena Pișcoi. 
Sorin Tolteanu și Dorina 
Teodorescu întrecînd e- 
chipe din centre tradi
ționale ale gimnasticii, cu 
condiții mult niai bune 
de pregătire, precum 
C.S.S. Galați, C.S.S. Vi
itorul Cluj-Napoca, CSS2 
București, cluburile șco
lare din Satu Maro și 
Bîrlad.
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APLAUZE 
CĂLDUROASE 

PENTRU VIOLONISTA 
ROMANA 

MIHAELA MARTIN
NEW YORK 3 (A-

gerpres). — Violonista 
Mihaela Martin, cîști- 
gătoarea concursului in
ternațional de vioară de 
Î2 Indianapolis (ediția 
1982), a susținut un 
concert pe prodigioasa 
scenă de la Carnegie 
Hall, din Neto York. Ea 
a interpretat, cu mult i 
succes, piese de Be- î 
ethocen, Schubert, Stra- i 
vinsky și Leclair, fiind î 

î călduros aplaudată.
; SEARA CULTURALA 1 

ROMANEASCA
HELSINKI 3 (Ager

pres). — La Universita
tea din orașul finlan
dez Turku, Asociația 
„Ciocirlia" a studenți
lor de la lectoratul de 
limbă și literatură ro
mână a organizat o 
seară culturală româ
nească in cadrul căre
ia, după 3 tonferință 
consacrată unor aspec
te ale istoriei poporului 
român, au urmat lec
turi din poeți români, 
prezentarea de diapo
zitive cu imagini din 
trecutul istoric și din 
realitățile României 
contemporane, o audi
ție de muzică româneas
că.

Capriciile vremii
DELHI 3 (Agerpres). — 

Neobișnuite pentru acest 
anotimp sînt ninsorile că
zute în statul indian Hi
machal Pradesh. Stratul 
gros de zăpadă viscolită 
a afectat, pe alocuri, căi
le de transport și rețelele 
electrice. Unele întreprin
deri industriale și insti
tuții guvernamentale și-au 
suspendat, temporar, ac
tivitatea.

Pe de altă parte, ser
viciile meterologice indi
ene transmit că la numai 
cîțiva zeci de kilometri 
distanță, în zonele de 
cimpie ale statelor Uttar

Acțiuni în favoarea păcii, împotriva 
înarmărilor nucleare

DECLARAȚIA PRIMULUI MINISTRU ELEN
ATENA 3 (Agerpres). — 

într-o cuvintare rostită 
la adunarea generală a U- 
niunii centrale a primări
ilor și comunelor din Gre
cia, primul ministru elen 
Andreas Papandreu a re
levat că guvernul său a 
hotărît să înlăture — 
chiar și pe o bază unila
terală — arma nucleară de 
pe teritoriul Greciei. A- 
ceastă problemă este lega
tă de viitorul si soarta po-

PENTRU

BONN 3 (Agerpres). — 
Partidul Liberalilor De- 
mocrați din R.F. Germa
nia — formațiune consti
tuită prin desprinderea 
din Partidul Liber De
mocrat, după ce acesta a 
rupt coaliția guverna
mentală cu soclal-democra-

CUTREMUR
WASHINGTON 3 (A-

gerpres). —• Un cutremur 
cu o magnitudine de 6,5 
grade pe scara. Richter — 
unul din cele mai puter
nice înregistrate în Cali
fornia în ultimii 25 de 
ani — a distrus complet, 
luni seara, centrul locali
tății Coalinga, situată la 
circa 300 kilometri sud-est 
de San Francisco, trans
mite agenția France Pres- 
se. Seismul a provocat ră
nirea a 25 de persoane.

Pradesh și Haryana, 
mercurul termometrelor a 
urcat în timpul zilei la 
peste 40 grade Celsius.

w
WASHINGTON 3 (A-

gerpres). — Președintele 
Ronald Reagan a decla
rat zonă de dezastru sta
tul Utah, afectat de puter
nice uragane, inundații și 
alunecări de teren. în- 
tr-un comunicat al Casei 
Albe se menționează că 
aceste calamități naturale 
au provocat importante 
pagube materiale, 

porului grec pentru care 
este răspunzător numai 
guvernul său — a spus el.

Partidele democratice și 
de stingă din Grecia dau 
o apreciere pozitivă cu- 
vîntării lui Papandreu — 
se arată la Atena. După 
părerea majorității zia
relor centrale, propuneri
le formulate de acesta co
respund intereselor vitale 
ale poporului grec, care 
dorește să trăiască într-o 

CREAREA UNEI ZONE DENUCLEARIZATE 
IN EUROPA CENTRALA

ții — s-a pronunțat îm
potriva staționării de noi 
rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul R.F. 
Germania. în cadrul con
gresului Partidului Libe
ralilor Democrăți, care 
s-a desfășurat la Kassel,

Criza de guvern din Italia
ÎNCEPEREA CONSULTĂRILOR CU LIDERII 

PARTIDELOR REPREZENTATE 
IN PARLAMENT

ROMA 3 Agerpres). — 
Președintele Senatului i- 
talian, Tommaso Morlino, 
și-a început marți — la 
cererea președintelui re
publicii, Alessandro Per- 
tini, — consultările cu li
derii partidelor reprezen
tante în parlament, spre 
a proceda la o ultimă a- 
naliză a orientării aces
tora cu privire la criza de 
guvern declanșată prin de
misia cabinetului Fanfani.

După întrevederea cu 
Morlino, transmite agen
ția ANSA, secretarul po
litic al Partidului Dcmo- 
crat-Creștin, Ciriaco de 
Mita, a reafirmat poziția 
partidului său, contrară 
dizolvării anticipate a 
parlamentului. Secretarul

Incredibil dar adevărat!
BONN 3 (Agerpres). — 

Incredibil dar adevărat! 
In R.F. Germania, țară 
cu un nivel de civilizație 
dintre cele mai ridicate 
din lume, există în pre
zent aproximativ 2 000 000 
de adulți care nu știu 
să scrie și să citească. A- 

regiune a păcii și colabo
rării, liberă de pericolul 
unei distrugeri nucleare.

Primul ministru s-a pro
nunțat, totodată, pentru 
convocarea cît mai grab
nică a unei reuniuni de 
experți pentru dezbaterea 
problemei transformării 
Balcanilor într-o zonă de- 
nuclearizată.

delegații s-au pronunțat 
pentru crearea unei zone 
denuclearizate în Europa 
centrală. Totodată. s-a 
subliniat că este în inte
resul combaterii șomaju
lui de masă din R.F.G. să 
fie reduse cheltuielile 
pentru înarmare.

general al Partidului Co
munist Italian, Enrico 
Berlinguer, a declarat pre
sei că, „din punct de ve
dere constituțional, P.C.I. 
nu are îndoieli în ce pri
vește corectitudinea și o- 
portunitatea inițiativei 
președintelui Republicii 
de a încredința președin
telui Senatului o sarcină 
exploratorie". Bettino
Craxi, secretar general 
al Partidului Socialist I- 
talian, partid care și-a 
retras sprijinul parlamen
tar acordat guvernului 
Fanfani, a susținut pozi
ția socialiștilor, favorabi
lă recurgerii la alegeri 
generale anticipate în luna 
iunie.

ceastă statistică tristă a 
fost adusă la cunoștința 
opiniei publice cu prile
jul simpozionului specia
liștilor ce predau limba 
germană, manifestare ce a 
avut loc la Frankfurt pe 
Main.

TV.
16,00 Telex.
16,05 Școala contempo

rană.
16,30 Viața culturală.
17,00 Telesport.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,25 Forum politico- 

ideologic.
20,40 Melodii și inter- 

preți.
20,50 Imagini din R.P. 

Chineză.
21,05 Film artistic : 

„Născut pentru a 
fi vîndut". 
Premieră pe țară.l2: ,25 Telejurnal.

CETĂȚENI!
Predînd sticlele si borca- 

nele goale magazinelor ali
mentare si de legume-lructe

- LA’SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAL NUMERAR 

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

Mica publicitate

VREMEA
Meteorologul de servi- I 

ciu Gheorghe Paca, trans- | 
mite : Ieri temperatura . 
maximă a aerului la Pe- | 
troșani a fost de plus | 
11 grade, iar la Paring . 
de plus 2 grade. Minime- | 
le au fost de plus. 7 și j 
respectiv, zero grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme în gene- | 
ral rece cu cer mai mult I 
acoperit. Vor mai cădea I 
averse izolate de ploaie I 
Vînt moderat cu intens!- I 
ficări locale din secto- > 
rul nord-vestic. Tempe- I 
ratura maximă va fi cu- I 
prinsă între plus 10 și * 
plus 15 grade, iar mini- ■ 
ma între plus 3 și plus I 
8 grade.

<

Filiala C.F.C. Petroșani

Obligațiunile cu 
cîștiguri oferă avantaje 

depunătorilor
Printre instrumentele de economisire mult so

mitate ale populației se află și obligațiunile C.E.C. 
cu, cîștiguri care se emit în valori fixe între 200, 
100, 50 și 25 lei.

Casa de Economii și Consemnațiuni informează 
depunătorii că pînă la data de 10 aprilie a.c., inclu
siv. obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se pot procu
ra la valoarea lor nominală fără diferență de preț.

Cei interesați pot solicita obligațiuni C.E.C. în 
I,umărul dorit la oricare unitate a Casei de Econo
mii și Consemnațiuni.

Creșterea dobînzilor acordate la depunerile pe 
> igațiuni C.E.C. cu cîștiguri a determinat și apli- 
ir.a unui nou plan de cîștiguri majorate. Noul 
un prevede acordarea a 13 428 de cîștiguri in va- 

■arc totală de 13 050 000 lei la fiecare tragere la 
■. ii iunară. Valorile individuale ale obligațiunilor 

, . . uprinse între 50 000 lei și 800 lei.
..gurile care se acordă la fiecare tragere lu-

- . . sorți precum și faptul că obligațiunile 
L.ir.c cu cîștiguri se pot procura și restitui fără 

. i c formalitate, constituie importante avantaje 
litru jepunălori.

întreprinderea de montaj 
service automatizări, 

telecomunicații București -> * 
Șantier Rovinari, Iot Lupeni

ÎNCADREAZĂ DE URGENTA URMĂTORUL 
PERSONAL:

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

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

Retribuirea se face în 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 614 sau 
929/15389.

VÎND Dacia 1 300 nouă 
neridicată. Vulcan, bloc 
E5 sc. II/5. (469)

VÎND Dacia 1 300. 
formații telefon 41403. 
(475)

In-

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Troică anunță cu adîncă durere în
cetarea fulgerătoare din viață a soțului, tatălui și 
bunicului

Ing. TRU1CA IOAN 
înmormintarea are loc joi, 5 mai, ora 16,00 de 

la sediul I.A.C.C.V.J. (fostul Teatru de stat) Petro
șani.

LOCATARII blocurilor 11 și 13 din strada Ilie 
Pintilie — Petroșani, adine îndurerați, anunță dis
pariția fulgerătoare a

Ing, TRUICA ION
și transmit familiei îndoliate sincere condoleanțe.

FAMILIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de noi la greua pierdere pricinuită de dis
pariția fulgerătoare a celei care a fost

BUZATU ZELENEAC AURORA

SOȚUL îndurerat, Cochină Vasile, mulțumește 
tuturor celor care au fost alături de el, în greaua 
încercare pricinuită de pierderea soției sale

ILEANA
Veșnică amintire. (471)

1 S’ ADMINISTRAȚIA : Petrosonl. sir N Băleescu - 2 telefoane 4 16 62 (secretariat}, 4 16 63, 4 24 64 (seelîî) TIPARUl i Tiooarafio Petroșani str N Bâlcescu - 2


