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Sectorul II, I. M. Petrila

Plus 14000 tone

In 
sării 
Român, 
stindard al celor mai îna
intate tradiții revoluțio
nare ale poporului nos
tru, colectivele de mineri, 
ingineri și tehnicieni din 
Valea Jiului raportează 
importante succese 
frontul cărbunelui.

Sectorul II de la 
Petrila a extras 
ment r la zi, pe luna mai, 
700 tone, iar în luna a- 
prilie 3 700 tone. Aceas
tă cantitate, adăugată la 
plusul lunilor preceden
te rotunjește cifra 
zărilor de prestigiu 
sectorului la 14 000 
de cărbune extras în plus 
față de plan de la începu
tul anului. Cele mai bu
ne formații de lucru ale 
sectorului sînt brigăzile 
conduse de Alexandru La- 
zov și Aurel Grigore. Pers
pectiva este la fel de pro
mițătoare, fiind 
de ample lucrări de 
gătire 
lucru 
găzile 
ghe 
Andraș. (M.B.)

întîmpinarea aniver- 
Partidului Comunist 

purtătorul de

pe

I.M. 
supli-

reali- 
ale 

tone

asigurată 
pre- 

a noilor fronturi de 
unde muncesc bri- 
conduse de Gheor- 
Toth și Niarady

BRIGĂZILE RĂMASE SUB PLAN, SPRIJINITE

CONCRELOPERATiy, EFICIENT

Măsurile au condus 
la redresarea producției

Ziua de joi, 5 mai, a 
consemnat un nou și im
portant moment în boga
ta cronică, de îndelunga
te tradiții, a relațiilor ro- 
mâno-chineze. A început 
vizita oficială de priete
nie pe care, la invitația 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, o efectuează în țara 
noastră, tovarășul Hu 
Y’aobang, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez.

Făcîndu-se 
sentimentelor 
prietenie pe care poporul 
nostru le nutrește față de 
harnicul și 1 
por chinez, 
Bucureștiului 
înalților oaspeți o 
re deosebit de 
entuziastă, 
vingerea 
dintre tovarășii 
Ceaușescu și Hu Yaobang 
va marca o nouă etapă, 
de cea mai mare însem
nătate, în dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor dintre 
partidele, țările și po
poarele noastre, noul dia-

purtătoarea 
de aleasă

minunatul po- 
, populația 

a rezervat 
primi- 

călduroasă, 
nutrind con- 

că reîntîlnirea 
Nicolae

log româno-chinez la cel 
mai înalt nivel contribu
ind, prin rezultatele sale 
rodnice, la intensificarea 
conlucrării economice, tch- 
nico-științifice și cultura
le, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, 
independenței și colaboră
rii internaționale.

Ceremonia primirii 
ciale a avut loc pe 
portul internațional 
peni, împodobit 
rește.

Ora 14,30. Aeronava cu 
care a călătorit înaltul

ofi- 
aero-

Oto- 
sărbăto-

(Continuare în pag. a 4-a)

Iată-ne la încheierea 
unei prime etape a 
țiunii noastre de 
„Brigăzile rămase 
plan, sprijinite 
operativ, eficient", 
cum ne-am propus, 
venim la formațiile 
lucru vizate în anchete
le noastre, pentru a ur
mări modul în care 
s-au rezolvat 
și mai ales dacă 
rile întreprinse au 
dus la redresarea 
ducției.

Cel mai elocvent 
piu de receptivitate 
semnalele noastre 
ce îl constituie mina U- 
ricani, colectivul secto
rului I, unde lucrează 
brigada condusă de Au
rel Șoșoi. Dacă în luna 
martie brigada înregistra 
un minus de 45 mc, cu 
o nerealizare a produc
tivității de 0,27 mc/post, 
luna aprilie a fost în
cheiată cu realizarea sar
cinilor de plan și depă
șirea acestora cu 12 mc, 
în condițiile depășirii

ac-
presă 

sub 
concret. 

Așa 
re
de

li
doleanțele 

măsu- 
con- 
pro-

exem- 
la 

criti-

începerea
Consiliului 

joi, 
ofici- 

Nicolae 
gene- 

Comu-

lui 
este

productivității muncii cu 
0,15 mc/post. După cum 
sîntem informați, brigada 
a început și această lu
nă cu rezultate promiță
toare.

Vești bune și de la sec
torul III al minei Dîlja. 
Fosta brigadă a 
Gheorghe Ghicioiu
acum condusă de Luca 
Mădărășan, Ghicioiu „în
tărind" echipa de artifi
cieri a sectorului. Față 
de o avansare de 45 ml 
în luna martie, formația 
a realizat în luna apri
lie, 52 ml, depășindu-și 
productivitatea cu 9 la 
sută față de norma sta
bilită.

Iată, așadar, că se poa
te. Acolo unde critica 
este privită cu răspunde
re, unde comandamen
tul major de a da țării 
tot mai mult cărbune 
este înțeles și aplicat cu 
responsabilitate, 
rile ferme 
au condus 
producției.

La Palatul 
de Stat au început, 
5 mai convorbirile 
ale între tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Hu Yoa- 
bang, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și chineze.

în numele Comitetului 
Central al Partidului Co-

în pagina a 2-a

Mircea

convorbirilor oficiale
munist Român, al popo
rului român și al său per
sonal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un 
salut călduros tovarășului 
IIu Yaobang, subliniind 
că vizita secretarului ge
neral al C.C. al P.C. Chi
nez în România marchea
ză un nou moment im
portant în evoluția bu
nelor relații dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre. Totodată, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat satisfacția de a 
se reîntîlnî cu tovarășul 
IIu Yaobang și de a con-

prie- 
purta- 

anu- 
în

tinua convorbirile 
tenești și rodnice 
tate, în primăvara 
lui 1982, la Beijing, 
probleme privind ampli
ficarea conlucrării româno- 
chineze, corespunzător do
rinței și aspirațiilor am
belor popoare.

Tovarășul Hu Yaobanga 
adresat, din partea Co
rni tetu’ui Central al Parti
dului Comunist Chinez, a 
poporului chinez și a sa 
personal, un cald salut

(Continuare in pag. a 4-a)

Comuniștii, în fruntea efortului

măsu- 
întreprinse 

la redresarea

BUJORESCU

Preocuparea prin
cipală orientată spre 
REALIZAREA U- 
NOR PRODUSE DE 
CALITATE DESTI
NATE EXPORTU
LUI

Iv de creștere
a producției de carbid î

Interviu consemnat de 
Toma ȚAȚARCĂ

una 
desioi- 

formații de lucru, 
desfușoara aciivi- 

IU-

(Continuare în pag. a 3-a)
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tapte evidente 
monstrează că Petro- 
șaniul parcurge o eta
pă de mutații urbane 
deosebite. Deosebite, 
pentru că, de citeva de
cenii se construiește 
continuu atit in Pe
troșani cit și în celelal
te localități ale Văii 
Jiului, acum fiind insă 
vorba de o seamă de 
lucrări de anvergură în 
chiar centrul 
Vă rugăm, 
priin-r icepreședinte 
ne relatați cum se 
făptuiesc detaliile 
sistematizare in 
nostru ?

orașului, 
tovarășe 

să 
în
de 

orașul

X Aii

bn„ada condusa 
minerul Gheorghe 
ța de la secivrul 
a- minei Vulcan, 
cunoscută ca fiind 
din.re ceie mai 
nice 
cc-și
tatea .a finalizarea 
era. > or de investiții. »n 
prezent această harni
că brigadă de mineri 
lucr.ază cu bune rezul
tate la construcția 
nui silO2 tampon 
rizontui 360. In 
gine brigadierul 
mijloc* alături de 
de schimb Petru 1 
și ortacul lor Ion 
P ro.

Foto : N. ȘTEF AN

u- 
la o- 
imă- 

(în 
șeful 

Leucă

Interviu cu tovarășul LAZAR FILIP, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal

— Pînă în prezent, în 
Petroșani s-au construit 
peste 10 O'iO de aparta
mente noi, anual pre- 
dîndu-se în folosința 
minerilor și a celorlalți 
oameni ai muncii în me
die 400 de apartamen
te. în paralel s-a acor
dat atenție construirii și 
punerii în funcțiune a 
dotațiilor sociale necesa

re — școli, cinemato
grafe, unități de sănă
tate, magazine la parte
rele unor blocuri și în 
unități independente, 
străzi, alei etc. S-au rea
lizat, de asemenea, noi 
capacități de înmagazina- 
re a apei, rețele de ali
mentare, la inelul ce va 
îmbunătăți aproviziona-

rea cu apă a întregii zo
ne de la Slătinioara, stra
da Ștefan cel Mare, 
cartierele Carpați și Pe- 
troșani-Nord, efectuîn- 
du-se ultimele lucrări. 
Avansează realizarea e- 
tapei a doua de termo- 
ficare. Prin punerea 
funcțiune a primei 
pe de termoficare, 
desființat, pînă în 
zent, 33 de centrale

pre- 
ter-

Și în cadrul întreprin
derii noastre, creșterea 
complexității și a nivelului 
calitativ al sarcinilor sta
bilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului im
pun afirmarea 
a metodelor 
ale conducerii 
Prin această ] 
regăsim îndatorirea de 
acționa fără 
pentru sporirea 
conducător al 
ilor de partid, 
tărirea numerică și 
tativă a acestora, 
activizarea 
în vederea soluționării op
time a tuturor 
lor ce se ivesc în 
extracției.

Organizația de 
a minei Paroșeni 
peste 540 de membri. Deși 
în ultimii ani am intensi
ficat ritmul de primire în 
partid, socotim că avem 
încă rezerve pentru asi
gurarea locurilor hotărî- 
toare ale producției cu 
membrii de partid. Ne în
dreptăm atenția mai cu 
seamă spre formațiile pro
ductive și de la lucrările 
de deschideri-pregătiri, 
cărora le revin pe 
schimburile sarcini 
sebit de mari, fiind 
mate să contribuie în mod 
direct la sporirea produc
ției fizice, îmbunătățirea 

calității cărbunelui, redu
cerea cheltuielilor de pro
ducție și creșterea viteze
lor ■ de înaintare la pre
gătirea noilor capacități.

pregnantă 
superioare 

politice, 
prismă, ne 

a 
întrerupere 

rolului 
organizați- 
pentru în- 

cali- 
pentru 

comuniștilor

probleme- 
procesul

partid 
numără

toate 
deo- 
chc-

în urma măsurilor a- 
doptate din inițiativa com
binatului minier, am tre
cut la reorganizarea celor 
două sectoare extractive 
ale întreprinderii. Pentru 
mai buna cuprindere a 
sarcinilor de i 
cîmpul minier și 
le sectoarelor au 
reîmpărțite, luînd 
un al treilea sector, 
sura s-a dovedit 
nă întrucît de la 
rea ei colectivul a 
rat o mai bună valorifica
re a potențialului produc
tiv al întreprinderii. în 
vederea acestei reorgani
zări, comitetul de partid, 
birourile organizațiilor de 
bază, organul colectiv de 
conducere au făcut o lar
gă consultare a comuniș
tilor, a oamenilor mun
cii pentru a cunoaște re
sursele interne și posibi
litățile existente la fieca
re loc de muncă prin care 
se poate acționa pentru 
creșterea realizărilor. Co
muniștii, minerii de bază, 
chiar și muncitorii mai ti
neri au răspuns la apelul 
comitetului de partid 
conducerii minei, i 
că în cele mai multe 
de lucru din aprilie 
raportat realizarea

producție, 
efecțive- 

fost 
ființă

Mă- 
oportu- 
aplica- 
asigu-

1 Și 
astfel 

zile 
am

Și
Alexandru BUCEA, 

secretarii comitetului 
partid al I M, V

do
'aroșeni

(Continuart în pag. a 2-a)
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Preocuparea principală orientată spre 
realizarea unor produse de 
calitate destinate exportului

Una din preocupările 
de bază ale colectivului 
de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de 
confecții Vulcan este re
alizarea exemplară a sar
cinilor de plan, în ge
neral, șl a producției 
pentru export, în speci
al.

Pentru realizarea rit
mică, in acest an, a sar
cinilor de plan, oame
nii muncii de la I.C. 
Vulcan, în frunte cu co
muniștii. au acționat în 
cîteva direcții priorita
re : pregătirea cu cel 
puțin o lună mai devre
me a producției și lan
sarea la timp a comen
zilor ; profilarea forma
țiilor de lucru-pe pro
duse și, în cadrul for
mațiilor, specializarea 
muncitorilor pe operații. 
De fapt, realizările din 
pri/nele patru luni re
flectă activitatea poziti
vă, desfășurată de noi 
cînd ritmul mediu a- 
nual de creștere a pro
ducției realizate la ex
port este de 12 la sută 
față de aceeași perioa
dă a anului precedent. 
De remarcat este faptul 
că nu este vorba numai 
de o creștere cantitati
vă ci și de o creștere ca
litativă, avem în vedere 
faptul că peste 20 la su
tă din sporul de pro

Pe șantierele tineretului

Chiar în data la care se 
sărbătorea în întreaga 
țară ,,Ziua tineretului", s-a 
petrecut un eveniment cu 
semnificații deosebite în 
viața tinerei generații din 
Valea Jiului. Ca în fieca
re 3ii, răspunzînd cu ro
mantism revoluționar che
mării partidului dc a da 
țării tot mai mult cărbu
ne, tineri din Valea Jiului 
au plecat pe șantierele 
muncii patriotice. De data 
aceasta, este vorba dc o 
brigadă de tineret alcătui
tă din 28 de elevi ai cla
sei a XI-A dc la Liceul 
industrial Petrila, care vor 
lucra, pînă la 1 iulie, pe 
șantierul tineretului din 
bazinul carbonifer Motru. 
(Mircea BUJOKESCU) 

ducție a fost obținut pe 
seama creșterii produc
tivității muncii.

Principalele mutații in
tervenite in ultimul timp 
în structura formelor de 
retribuire o prezintă pro
movarea și extinderea a- 
cordului global. Acordul 
global este o formă mix
tă de retribuire, îmbi- 
nînd clemente ale regi
ei și acordului atît în or
ganizarea muncii, cît și 
în mecanismul de co
interesare, include in sfe
ra sa nu numai munci
tori direct productivi (ca 
acordul individual) ci și 
muncitori direct pro
ductivi — auxiliari, per
sonal de conducere, 
maiștri și personal de 
specialitate. Avînd un 
caracter colectiv, decur- 
gind direct din cerințe
le progresului tehnico- 
științific, acordul glo
bal se prezintă ca o for
mă de muncă și retri- 
buire care concordă CU
principiile socialiste de
muncă și repartiție. La
unitatea noastră majori
tatea formațiilor de lu
cru, în special cele de 
la producția de export 
sînt incluse în această 
nouă formă de retribui
re a muncii. Acționînd 
în conformitate cu pro
gramul de aplicare a ho-

Comuniștii; în fruntea efortului colectiv
'Urmar» din pag li

chiar depășirea planului. 
Cu acest prilej, s-a acți
onat operativ pentru în - 
făptuirea propunerilor fă
cute de mineri mai ales a 
celor care au vizat îmbu
nătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale.

Un cadru organizatoric 
nou, corespunzător cerin
țelor actuale, a prilejuit 
celor mai multe brigăzi 
— cum sînt cele conduse 
de Victor Romeghea, 
Francisc Fazakas, Nicolae 
Brutu, Constantin Cio
bănei u. Mihai Agoston, 
Kalman Geza, Peterfi 
Bella, Dumitru Darabă. 
Nicolae Piesa, Meszaroș 

tărîrilor Conferinței Na
ționale a P.C.R. din 16-18 
decembrie 1982 in dome
niul retribuirii muncii 
și repartiției veniturilor 
oamenilor muncii, Co
mitetul de partid, con
ducerea unității au sta
bilit măsuri de promo
vare în continuare a 
progresului tehnic, de 
scurtare a perioadelor de 
lansare în producție a 
produselor, de economi
sire a unor importante 
cantități de materii pri
me, precum și de cointe
resare a întregului per
sonal muncitor. Efortul 
cel mai mare pe care 
colectivul nostru este ho
tărî t să-l facă se situea
ză în sfera ridicării ca
lității produselor. Aces
ta are drept scop stimu
larea mai largă a bene
ficiarilor interni și ex
terni, cit și sporirea efi
cienței economice și a 
retribuțiilor oamenilor 
muncii.

Confecționerele de la 
I.C. Vulcan s-au anga
jat plenar de a nu pre
cupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor trasate 
privind realizarea pro
ducției de export.

Margareta ZEIDEȘ, 
directorul I.C. Vulcan

Gavrilă, Gheorghe Toma 
și alții — să obțină ran
damente și viteze de îna
intare superioare, creînd 
climatul pozitiv al unei 
activități care poate fi în
cununată de succes. Ca
drele tehnice sînt impli
cate mai mult decît pînă 
acum în îndeplinirea pla
nului pe brigăzi, munci
torii din echipele „servi
ce" asigură îndeplinirea 
programelor de revizii 
tehnice și intervin cu 
promptitudine în efectua
rea reparațiilor la utila
jele din dotare. Starea 
disciplinară s-a îmbună
tățit, fapt dovedit prin 
reducerea la jumătate a 
numărului dc absențe ne

LA VULCAN a fost 
deschis unul dintre cele 
mai frumoase magazine 
cu profil industrial. Este 
vorba despre magazinul 
„Romarta", situat pe
bulevardul Victoriei ca
re pune la dispoziția 
cumpărătorilor articole 
de tricotaje, marochină- 
rie precum și confecții 
și încălțăminte pentru 
bărbați și femei. (l.M.)

CU OCAZIA lansării 
romanului „Orașul" do 
Gheorghe Truță, roman 
distins cu premiul pen
tru proză al Editurii Al
batros 1982. la casa de 
cultură din Uricani a a- 
vut loc o inlilnire între 
autoț și cititori cărora 
le-a oferit autografe. Lan
sarea cărții a avut loc 
ieri și la librăria din 
cartierul Braia — Lupeni.

PLOMBĂRI. De două 
zile brigada de pavatori 
a E.G.C.L. Petroșani, 
condusă de Nicolae Stoi
ca, execută plombări cu 
astfalt pe strada Anton 
Pann. După rccondițio- 
narea acestei solicitate 
artere de circulație, pe 
care apăruseră foarte mul
te denivelări, brigada 
va continua plombările 
începute în zona Auto
bazei I.T.A. (T.Ț.)

Rubrică realizată de
Dan STEJARU 

motivate. Desigur că în 
acest sens vom continua 
acțiunile educative, în or
ganizațiile de partid, pen
tru afirmarea combativi
tății comuniștilor, pentru 
întărirea continuă a or
dinii și disciplinei în toate 
formațiile de lucru.

Tn apropierea datei a- 
niversare a creării parti
dului, comuniștii de la 
mina Paroșeni, toți oa
menii muncii sînt anga
jați plenar în efortul creș
terii producției zilnice, a- 
nimați dc convingerea că 
pe această cale vor con
tribui la accelerarea rit
mului de progres al țării, 
la creșterea bunăstării în
tregului popor.

Ecouri la festivalul-concurs „Cîntecul adîncului"

Aderența la public a 
muzicii de calitate

Anul acesta, tradiționa
lul festival „Cintecul a- 
dincului“ a adus pe sce
na Casei de cultură ar
tiști amatori și profesio
niști, într-o emoționantă 
sărbătoai e a cântecului 
mineresc.

Sub aspect muzical, fes
tivalul reprezintă, indis
cutabil o reușită. La sec
țiunea de muzică popu
lară am remarcat preocu
parea tuturor concuren- 
ților de a promova un 
folclor de bună calitate, 
reprezentativ pentru zone
le din care provin. Nu 
întîmplător, palmaresul 
festivalului cuprinde acei 
interpreți care au știut 
să valorifice cit mai mult 
posibil elementele tradi
ționale ale cintecului pro- 
priu-zis cu acele elemen
te aparținînd folclorului 
nou, cu tematică mine
rească sau legată de rea
litățile contemporane. Ne 
referim aici la Gheorghe 
Filip (Cavnic), Ion Minai 
(Moinești) — acesta din 
urmă cu o inedită și va
loroasă „Ciocîrlie", — la 
Luminița Iovu, Pamțil 
Roată sau la Valeria Toa- 
der (Anina).

Secțiunea de muzică u- 
șoară a adus pe scenă in
terpreți amatori, care au 
abordat un repertoriu cu 
dificultăți muzicale, re
prezentativ sub aspect te
matic, un repertoriu care, 
pe lingă piese ale autori
lor consaerați, a cuprins 
și multe compoziții pro
prii. Reprezentanții Văii 
Jiului, Mariana June (so

listă a Casei de cultură), 
Nicolae Popa (Vulcan), 
Gheorghe Știr (Lonea), Ti- 
beriu Colceag (Lupeni) 
s-au situat printre pro
tagoniști. Juriul festiva
lului, prezidat de Aure
lian Andreescu, a apre
ciat preocuparea concu- 
renților de a promova o 
muzică de calitate, scrisă 
pe texte cit mai expresi
ve. S-au evidențiat prin 
calitatea interpretării a- 
curatețe, stil, sensibilita
te, interpreții Mariana 
June (Petroșani), Valen
tin Moldovan (l.M. Bă
lan), Popa .Nicolae (Lu
peni). Nina Panait (Baia 
Mare), Pascu Victoria și 
Dirvăreanu Marius (Bol
dești), interpreți care „bat 
la porțile profesionalismu
lui1'.

Nu putem încheia fără 
a aduce calde aprecieri 
celor două formații ale 
Casei de cultură, taraful 
„Parîngul" condus de Io
nel Coza și grupul „A- 
custic", condus de Geo 
Popa, formații care au 
contribuit decisiv la reu
șita festivalului prin acu
ratețea cu care au acom
paniat și prin mobilitatea 
muzicală deosebită.

Publicul petroșăncan a 
receptat cu căldură arta 
muzicală, subliniind prin 
aplauze strădania inter- 
preților; s-a creat astfel 
o atmosferă deosebit de 
plăcută, dovedindu-se a- 
derența ■ muzicii de calita
te in rîndul spectatorilor.

Profesor
II. ALEXANDRESCU
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Festival

Grupul cameral „Armonia" al Casei de cultură 
î a sindicatelor din Petroșani, dirijat de prof. Adrian 
i Schweitzer, participă, sîmbătă și duminică la Festi- 
1 valul coral interjudețean „Iacob Mureșianu”. Pe sce- 
i na așezămintului cultural din Blaj, formația din Va- i 
1 lea Jiului va da glas unor piese corale din creația i 
; muzicală românească și universală. (I V.) ț

Duminică, 8 mai

8,90 Consultații pentru 
bacalaureat (seral). 
Matematică.
Algebră.

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

Enesciana.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
1.3,00 Album duminical.

Din sumar ;
— Telex.
— Luminoasă zi de mai
— Cîntece de viață no

uă.
— Patria în mai.

14.30 Desene animate.
—■ Refrenele lui Florar.
— Zile de purpură — 

poem TV de Corne- 
liu Vadim Tudor.

— Aproape dc sufletul 
nostru: „Balada" de 
Ciprian Porumbescu 
și „Rapsodia I" de 
George Enescu.

10,00 Telesport.
— Prime audiții la al* 

bum.
Floarea din grădină 
— emisiune concurs 
de muzică populară. 
Prezintă Tudor 
Gheorghe.

— Recitalul primăverii.
18,10 Călătorii spre viitor, 

Emisiunc-concurs, 
39,00 Telejurnal.
19.30 Partidul aspirați

ilor și împlinirilor 
poporului român.

1:1,50 Partidului, din ini
ma întregii țări I 

Spectacol literar - 
muzical - coregrafic 
dedicat zilei de 8 
Mai.

29,40 Teatru TV :
Simfonia patetică 
de Aurel Baranga.

22,30 Telejurnal.

Luni, 9 mai
14,00 Telesport:

Campionatele ■>eu ro
pene de box. 
Transmisiune di rec-
tă de la Varna.

14,50 Telex.
14,55 Emisiune în 

maghiară.
limba

17,40 Imagini din 
slovacia.

Ceho-

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea 

mică.
ccono-

20,25 9 Mai, ziua 
pendenței, ziua

inde-
vic-

toriei.
20,45 Popor român, popor

viteaz I Spectacol
muzical - literar.

21,10 Film artistic ;
Victoria.
O producție a stu
dioului de film TV.

22.15 Telejurnal.
Marți, 10 mai

11,00 Film artistic ; 
„Victoria".

12,05 Actualitatea econo
mică.

12.15 Cîntece și dansuri 
populare.

12,35 Desene animate.
Povestiri din Pădurea 
Verde.

16,00 Telex.
16,05 România pitorească.
16,25 Clubul tineretului.
17,00 Viața scolii.
17,45 1001 dc seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,30 Videoteca internați 

onală.
21,00 La zi în 600 de se

cunde.
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21,10 Teatru TV : 
Audiență Ia consul 
de Ion Brad.

22,25 Telejurnal.
Miercuri, 11 mai

14,00 Telesport : 
Sferturile de finală 
ale Campionatelor 
europene de box. 
Transmisiune direc
tă de la Varna.

16,00 Telex.
16,05 Tribuna experienței.
16,30 Viața culturală.
17,00 Universul femeilor.
17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Forum politico-ideo

logic.
20,35 Melodii și interpreți.
20.45 Stop-cad:» pe ma

pamond.
21,00 Fî’in artistic:

Arca Iui Nae

premieră pe tară.
22,25 l'f .ejurna1.

Joi, 12 mai

11,00 Universul femeilor.
11.45 Film artistic :

Zmce pe cerul albas
tru.

12,35 Desene animate:
Micuța Ncll.

14,90 Telesport :

Sferturile dc finală 
ale Campionatelor 
europene de box. 
Transmisiune direc
tă de la Varna.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16,30 Studioul tineretului.
17,45 1001 de seri.

Episodul 1.
21,35 Civica.
21,50 Discorama.
22,15 Telejurnal.

20,00 Telejurnal.
20,15 Fotograme din 

litate.
rea-

21,00 Film serial:
Omul din Atla ntis.
In distribuție . Pa-
trick Duffy, Dean
Santoro, Belinda
J. Montgomery
Regia Virgil Vogel.

Vineri, 13 mai

14,00 Telesport :
Semifinalele Campio
natelor europene de 
box.
Transmisiune di
rectă de la Varna.

15.30 Emisiune in limba 
germană.

17.25 Tragerea loto.
17.30 La volan.
17.45 1001 de seri.
20,09 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20.25 Un cin tec pe adre

sa dumneavoastră.
20.45 Cadran mondial. 
21.05 Dezbateri culturale.
21,35 Film artistic :

Explozie întirziată.
22.25 Telejurnal.

Simbătă, 14 mai

11.00 Cultivarea limbii și 
literaturii române in 
școală.

11.30 Film serial :
Omul din Atlantis. 
Episodul 1.

12,05 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
Din sumar :

— Telex
Privindu-ne țara,

privindu-i pe oa-
menii ci.
Gala desenului ani-
mat.
Șah.
Piese de marc popu-
laritate.

— Și dacă nu s-ar fi 
descoperit medica
mentele ?

— Un minut cu Ioana 
DiaconeSc u.

— Muppets.
— Secvența telespecta

torului.
— Telesport.

18.15 Litoral ’83.
18.30 Săptăinîna politică.
18,45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19.15 La sfîrșit dc săptă- 

mînă :
— Ritm și melodie cu 

orchestra Dan Sto- 
ian.

19.30 Telcencicl pedia :
— Portretul în pictura 

românească.
— Natura și viața.
— Studii antropologice, 

românești.
20.00 Serial :

I.L. Caragiale în re
gia lui Sică Alexan- 
dreseu
„D’ale carnavalului".

20.10 Cîntă Nana Mous- 
kouri

20,35 Bulevardul Paulista. 
Episodul 6.

21.15 Un zimbet la... 
Brăila.
Spectacol de varie
tăți cu public.

22.10 Telejurnal.
— Sport.

22.30 Un cinice pentru fie
care

23.30 închiderea progra
mului.
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Petroșaniul la ora unor
ample

(Urniare din pag. 1)

ntice, fapt cu o mare in
fluență pozitivă asupra 
depoluării mediului - în
conjurător ; sînt în curs 
de transformare în punc
te termice centralele 
Grupului de șantiere Pe
troșani al TCH, cămine
lor studențești, Institu
tului de mine, cartierului 
Constructorul, a l.M. Dîl- 
ja și altele.

— Care sînt, după 
părerea dv, zonele din 
oraș cele mai apropia
te de stadiul final al 
detaliilor de sistemati
zare ?
— Cred 

referi în 
cartierul 
se vor mai construi 
următorii 2—3 ani 
mai blocurile care 
încheia ansamblurile de 
locuințe construite, 
total aproximativ 
de apartamente, 
punctul de vedere al do- 
tațiilor și amenajărilor 
estetice, s-a apropiat mult 
de stadial final al deta
liului de sistematizare și 
zona delimitată de 
tînioara 
mentele 
care mă 
vardul. 
locuințe, 
magazine Hermes, 
gazinul universal „Jiul", 
noua școală generală nr.

că m-aș putea 
primul rind. la 
Aeroport. Aici 

în 
nu- 
vor

în
500 

Din

mutații urbane
1. în această zonă mai 
este liber amplasamentul 
pentru viitorul centru ci
vic, unde, în viitorii ani 
va începe construcția 
hotelului cu 200 de locuri, 
a unui ansamblu de lo
cuințe cu spații comerci
ale și pentru diferite 
servicii la parter, a sălii 
polivalente și a sediului 
politic-administrativ 
municipiului. Toate

al
a--

se

ceste obiective vor for-
ma piața noului 
civic al orașului.

centru

— Spre care parte
a orașului-sînt înihcp-
talc atenția și preocu-
pările în prezent ?
— Etapa actuală 

caracterizează prin preo
cupările 
și ale

.și Maleia. 
principale 
bazez sînt 
cvartalele 
complexul

Slă- 
Ele-

pc 
bule-

de 
de

Ma-

municîpalității 
constructorilor 

pentru realizarea obiec
tivelor cuprinse în deta
liul de sistematizare Pe- 
troșani-Nord (Maleia — 
Dărănești).. în această 
zonă s-au realizat pînă 
acum aproape 300 de a- 
partamente în blocuri cu 
arhitectură adecvată
Văii Jiului, cu magazine 
și spații pentru diverse 
servicii la parter. Princi
palele forțe ale Grupului 
de șantiere al T.C.H. 
sînt concentrate aici pen
tru ca pînă în anul 1985 
să fie construite 
blocurile care vor 
bila continuarea 
vardului Republicii 
Piața Victoriei. în 
cartier, pînă la sfîrșitul

toate 
mo- 

bule-
Și 

acest

lunii mai a.c. se va fi
naliza și da in funcțiune 
noul local al Teatrului 
de stat Valea Jiului, clă
dire unicat, cu o arhi
tectură deosebită atit in 
exterior cît și în interior. 
Noul edificiu de cultură 
va fi încadrat 
de celelalte 
care se fac în 
și, îndeosebi de 
ale cărui alei vor 
vate cu plăci de 
A început în aceeași zo
nă construirea tronso
nului nou dc bulevard 
cu patru benzi de circu
lație și spații verzi late
rale și la mijloc, flancat 
pe ambele laturi de tro
tuare pavate cu plăci de 
mozaic.

— Cum va arăta în 
final acest vechi și în
drăgit colț al orașului?
— Petroșani-Nord se 

profilează ca unul din
tre cele mai frumoase 
cartiere ale orașului. El 
va cuprinde în final cir
ca 2 000 de apartamen
te, un modern centru de 
distribuire a energiei e- 
lectrice, sală pentru 
euri sportive, un 
bloc turn cu spații 
merciale și pentru 
vicii la parter care 
închide bulevardul 
publici! în Piața 
torlei, intrarea 
dinspre 
se face 
antă a 
este în

armonios 
amenajări 
jurul lui 
noul parc 

fi pa- 
mozaic.

Zilnic, la punctul stradal de desfacere a unității nr. 38 Legiune și Fructe 
din Petrila se desfac la vinzare zeci de tone de produse de cc-a inai bună 
calitate.

Foto : Ștefan NEMECSEK

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII IN ACȚIUNE

Practici străine comerțului socialist

Deva 
pe o 

cărei 
curs.

jo
in a re 

co
se r- 

va 
Re- 

Vic- 
oraș 

a
i în 
urmînd 

nouă vari- 
construcție

j

Fruntași și la economii

Darea de seamă
președin-

în luna trecută a avut 
loc analiza pe bază de 
bilanț a activității Ca
sei de ajutor reciproc 
(C.A.R.) de la cea mai 
mare unitate minieră din 
Valea Jiului — l.M. Lu
peni.
prezentată de 
tele Gheorghe Leoveanu 
și raportul comisiei de 
cenzori au scos în evi
dență faptul că minerii 
de la l.M Lupeni sînt 
fruntași nu numai la ex
tracția cărbunelui, ci și 
la economii. Numărul 
membrilor C.A.R. a a- 
juns ia mina Lupeni la 
2 211, adică jumătate din 
efectivul minei. La cîte
va sectoare. 70—80 la su
tă din efectiv sînt mem
bri ai C.A.R., iar fondul 
social pe întreprindere 
se ridică la suma de pes
te 22 000 000 lei. In anul

1982, 1 200 de membri au 
beneficiat de împrumu
turi în valoare de peste 
20 000 000 lei. în anul 
trecut C.A.R. de la l.M. 
Lupeni a acordat î 
brilor săi beneficiu] 
xim de 4 la sută.

Din materialele 
zentate și discuțiile 
tate am reținut 
C.A.R. de la l.M. 
peni se numără printre 
cele mai puternice din 
Valea Jiului și chiar din 
județ, 
membri, 
social și 
prestigiu 
lectivului 
cum nu 
fără uscături, sînt 
citeva. Da, sînt 30 
tățeni care au 
de împrumuturi, după 
care au plecat din rîndul 
colectivului minei fără

mem- 
] ma-

pre- 
p ur

că
Lu-

număr de 
ca fond 

de
co- 

Dar, 
pădure 
și aici 
de cc- 

bcncficiat

atît ca 
cît și 
se bucură 
in rîndurile 

minei, 
există

„Steagul roșu” a criticat, organele vizate răspund

Masuri terme

depli- 
stăruitoare 

unde 
să-și 

Confe- 
comi-

să-și achite datoriile, ca
re se ridică la 79 000 lei. 
Comitetul C.A.R. 
ne eforturi
pentru a-i găsi pe 
sînt și a-i obliga 
achite datoriile, 
rința a ales .noul 
let și comisia de cenzori.

La consiliul popular a 
fost sesizat faptul că ges
tionarul Ilie 
unitatea 
nr. 17 
are marfă 
această marfă dispare din 
magazin sub forme 
mult sau mai puțin 
ghizate. Pentru 
rea faptelor s-a 
ca o comisie de control al 
oamenilor muncii să vizi
teze unitatea respectivă și 
să prezinte constatările 
consiliului popular.

După prezentările de ri
goare, s-a verificat marfa 
depozitată in magazia u- 
ni lății.

La început totul părea 
în ordine. Magazinul dis
punea de mărfuri diferi
te, între care și 5 000 
de cartofi 

întrebat 
în vînzare 
litatea 1. 
Stan ne-a

Stan de la
C.P.V.LL.F. 

din Vulcan 
dosită și că

mai 
de- 

elucida- 
convcnit

kg
calitatea 1.
de ce nu pune 
cartofii de ca- 
gestionarui Ilie 
răspuns că mai

întii trebuie să vindă car
tofii de calitatea a H-a. 
Cumpărătorii nu aveau de 
ales. Toți trebuie să cum
pere și 
tofi de 
nărui.

Dî nd
lăzi eu

■ DUMITRI’ AURSU- 
LEI, Vulcan : Am se- 
sesizat cazul dv. la con
ducerea cooperativei 
pentru a lua măsurile 
ce se impun.

ț

săcare consume 
vrea

car- '
gestio-

cîteva 
dintr-un 

colț al încăperii au apărut 
la vedere șase saci cu cea
pă uscată. Aceasta în timp 
ce la acea oră în orașul 
Vulcan nu se găsea ceapă 
uscată. 1 s-a explicat ges
tionarului că legea comer
țului nu admite aseme
nea practici la oamenii 
puși să facă un comerț ci
vilizat, corect.

Am convingerea că a- 
semenea fapte degradante, 
nu au nimic comun cu 
comerțul nostru socialist 
și că ele trebuie stîrpite 
fără cruțare.

la o pa 
mere,

■ O MUNCITOARE, 
strada Paringului, Lu
peni : Nu ne îndoim 
de autenticitatea celor 
relatate de dv., dar am 
dori să vă dezvâluiți 
numele și adresa exac
tă pentru a putea dis
cuta pe marginea 
zării adresată 
ei. Dacă aveți 
treceți pe la redacție, 
pentru a elucida pe Ioc 
problema.

sesi- 
redaeți- 
prileju],

cititorilor

Ca răspuns la „Scrisoa
rea deschisă" apărută 
„Steagul roșu" nr. 
din 17 aprilie 1983. 
recția comercială a 
cipiului ne < 
mătoarele :

„Am dispus conduceri
lor întreprinderilor co
merciale cu amănuntul 
ca în cadrul ședințelor con
siliilor șefilor de unități 
să facă cunoscut, sub lua
re de semnătură, că da
că vor mai refuza pre
luarea de sticle și borcane 
de la populație, vom pro
ceda la sancțiuni 
mergînd pînă la 
rea contractului 
că al vînovaților.

Vor fi realizate și 
țațe la intrare sau în vi
trine afișe 
m culori, 
unitatea 
pectivă preia 6tîcle și

în 
9518 

Di- 
muni- 

comunică ur-

severe, 
desfaee- 

de mun-

mari, 
informi ud 
comercială

afi-

cane sub cele trei forme : 
contra schimb, contra nu
merar, contra ma-fă.

Am dispus, de 
nea, sucursalei 
a ICRA și CPVILF 
prin cele mai bune 
suri organizatorice și 
motivațiuni, să ridice 
timp ambalajele 
drul unităților 
le și totodată, la 
acestora, să le 
dispoziție navete 
te in cantitățile 
te, pentru a 
greutăți in 
la populați^ 
borcanelor.

Scrisoarea 
ria Marinescu, 
rul Aeroport, blocul 10/6 
este îndreptățită și, în ur
ma celor dispuse, dacă nu 
vor fi respectate, sîntem 
hotărîți de a lua cele mai 
severe măsuri-'. Scurt și 
cuprinzător.

aseme- 
Petroșani 

ca, 
mă- 
fărâ 

la 
câdin 

comercia- 
cererea 

pună la 
repara- 

solicita- 
mat crea 

dc 
și

nu
preluarea

a sticlelor

tovarășei Ma
dia cartie-

A. MICA

Mercurial
Lista de prețuri

maximale valabile de la data da 6 mai 1983
Denumirea U/M Prețul Denumirea U/M Prețul
produselor lei produselor lei
cartofi kg 3 miere de albine kg 40
cartofi noi kg 7,50 lină țigaie ca ier 150
ceapă uscată kg 6.25 lină țurcană caier 120
ceapă verde kg 5,50 mături sorg 950 gr. i
morcovi kg 4 spanac kg 2
pătrunjel răd. kg 4,50 porumb kg 2,80
telină kg 5,25 griu kg 3,00
ridichi leg. 1,25 orz ’ kg 2,00
usturoi uscat kg 13 ovăz kg 2,00
usturoi verde 0.60 gr. 1 secară kg 2.50
gulii leg. 5 rață kg 25
fasole verde kg 20 boboci rațe
păstirnac kg 4,25 pînă la 10 zile 10
stevie lobodă, urzi -■i kg 3,75 pui gîscă „ „ buc. 10
roșii kg 20 pui curcă „ „ buc. 12
răsaduri fir 0,50 pui găină între 1-5 zile 3
mere kg 9,00 pui găină 5-10 zile 5
pere kg 9.00 iezi și miei pentru I
prunc uscate kg 17 îngrășat minimum
castraveți murați kg 7 15 kg viu 15
salată kg 4,50 ovine și caprine
ardei iute buc. 0,75 adulte viu 13
varză murată kg 5,50 purcei pînă la 10 kg viu 270 buc.
varză seră kg 12.50 purcei pînă la 15 kg viu 380 buc.
arpagic kg 13,50 purcei pînă la 20 kg viu 460 buc.
fasole uscată kg 12 porcine 90-100 kg viu 16 lei/kg
brînză de vaci kg 19 porcine 101-110 kg viu 20 lci/kg
brinzî frămintată kg 38 porcine peste 110 kg viu 21 lei /kg
telemea de oi kg 42 bovine pînă la 3 ani
smîrrttnâ kg 42 301-350 kg viu 18 lei/kg
caș de oi kg 34 bovine pînă la 3 ani
telemea Jp vaci kg 31 351-400 kg viu 22 lei/kg
unt kg 62 bovine peste 400 kg viu 23 lei/kg
ouă buc. 1,50 viței pînă la 100 kg 25 lei/kg
găină, cocos vii. kg 20 viței intre 101-150 kg 19 lei/kg
curci, curcani kg 28,50 viței intie 151-220 kg 16 lei/kg
gîste îngrășate kg 27,25 viței între 221-300 kg 17 lei/kg
pui de găină kg 22.00 bovine adulte viu 20 lci/kg
boia de ardei kg 73 iepuri de casă pentru tăiere 19 lei/kg

B TOADER T.ARA- 
ȘAN, Petroșani : Con
ducerea întreprinderii 
in care vă des 
activitatea ne-a 
rat că sînteți 
pe tabel și veți 
locuința în acest

fășurați 
asigu- 

inscris 
primi 
an.

AI
Pe 

pri- 
eon- 
Pe-

B LOCUITORI 
SATULUI JIEȚ : 
baza informațiilor 
mite din partea 
ducerii A.U.T.L.
troșani, vă precizăm că 
neefectuarea curselor 
de la orele 10 și 18 pe 
linia de transport în 
comun Petroșani — 
Jieț in zilele din pri
ma parte a săptămînii 
25—30 aprilie s-a da
torat unui gol de mo
torină, 
lie, s-a 
gramul 
cizăm, 
că sînt 
țări în 
bîli zării
lor, inclusiv a celor la 

vă referiți și, în 
că ele 6e vor do- 
ineficiente, vor fi 
măsurile cores-

De joi, 28 apri- 
revenit la pro- 

normal. Vă pre- 
de asemenea, 
programate tes- 
vederea
tuturor

renta- 
curse-

care 
cazul 
vedi 
luate
punzătoare.

B ION ȚIGANARU, 
Petroșani : Ați primit 
după cile am aflat, ușa 
solicitată dc la E.G.C.L. 
Petroșani.
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oficială de prietenie in țara 20,20

noastră a tovarășului Hu Yaobang FILME

I
I
■

I 
I
■

20,35
21,00

i Începerea convorbirilor 
oficiale

Ceremonia sosirii
(Urmare din pagina 1) să-i

(Urmare din pag. 1)

se-
C.C. 

mulțu- 
invi-

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, 
cretarul general al 
al P.C. Chinez a 
mit cordial pentru
tația de a vizita țara noas
tră, pentru calda ospita
litate cu care a fost în- 
timpinat, arătînd că vede 
în aceasta o semnificati
vă mărturie a stimei și 
prieteniei ce și le nutresc 
reciproc popoarele chi
nez și român. — 
Hu Yaobang și-a 1 
festa t, de asemenea, 
tisfacția de a se 
din nou cu 
Nicolae Ceaușescu, de 
examina și stabili 
preună căile 
viitoare a relațiilor 
diționale dintre 
țările 
tre.

Cei 
partid 
crederea 
de păreri ce

în- 
lor,rezultatele

și însemnată 
la promovarea 
prin eforturi 
prieteniei și 
româno-chine-

chinez 
în a- 

prezenți 
solemn.

ae-

Tovarășul 
mani- 

, sa- 
întîlni 

tovarășul 
a 

îm- 
dezvoltării 

tra
pa rtidele, 

și popoarele noas-

de 
afirmat în- 

schimburile 
le vor avea,

doi conducători 
și-au 

că

în aceste zile, se vor 
scrie, prin 
ca o nouă 
contribuție 
susținută, 
comune, a 
colaborării 
ze.

Cu această convingere, 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang 
au început convorbirile o- 
flciale, care prilejuiesc o 
informare reciprocă cu 
privire la preocupările 
Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comu
nist Chinez, la construcția 
socialistă în cele două 
țări, examinarea stadiu
lui și perspectivelor rela
țiilor româno-chineze, pre
cum și abordarea unor 
probleme actuale ale vie
ții politice internaționale, 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Convorbirile au loc în
tr-o atmosferă de 
prietenie, de stimă 
țelegere reciprocă.

sol al poporului 
prieten a aterizat, 
clamațiile celor 
la acest moment 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu adresează tova
rășului Hu Yaobang, 
coborîrea din avion, 
călduros bun venit pe 
mîntul României. Cei 
conducători de partid 
string îndelung mîinile, se 
îmbrățișează cu prietenie.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost 
tonate imnurile de stat 
celor două

în semn 
fost trase 
artilerie.

în continuarea ceremo
niei, înalților oaspeți le sînt 
prezentate persoanele c-

țări, 
de salut,

21 de salve

caldă 
și în

Vizită protocolară
Tovarășul Hu Yaobang, 

secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, a 
făcut, joi, la Palatul Con
siliului de Stat, o vizită 
protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comurist Român, 
ședințele Republicii 
aliste România.

pre- 
Soci-

întrevederea, care 
mers convorbirilor 
ale, s-a desfășurat în spi
ritul prieteniei, 
rii, stimei și 
reciproc, ce 
ză 
nez
Și
dintre partidele, țările 
popoarele noastre.

dialogul 
la nivel 
relațiile

a pre- 
ofici-

înțelege- 
respectului 

caracterizea- 
româno-chi- 

înalt, precum 
tradiționale

Și

la 
un 

pă- 
doi 
își

in- 
ale

au
de

nianifestîndu-și 
sentimentele de 
satisfacție pentru 

întîlnire româno- 
la nivel înalt. Tova-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Marea evadare, 
I-II ; Unirea : Piedone
africanul, I-II.

PETRILA : Bronco Bil
ly.

LONEA : Prietenii.
VULCAN — Luceafărul: 

Aii Baba și cei 40 de hoți.
LUPENI — Cultural : 

Buletin de București.
URICANI : Serpico, I-II.

22,25

Actualitatca econo
mică.
Cadran mondial. 
Film artistic. 
„Subteranul". 
Producție a 
dioului 
grafic 
Telejurnal.

Stu- 
cinemato- 

„București".

VREMEA
ser-

I1 
II 
I

flciale române venite 
salute la sosire.

Mulțimea aflată pe 
roport îi aclamă cu căldu
ră pe cei doi conducători 
de partid 
astfel 
deplină 
noua 
chineză
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang răspund cu 
prietenie acestor calde ma
nifestări, string 
celor 
re.

în 
zenți
părăsește aeroportul, 
dreptîndu-se 
dința rezervată 
oaspeți.

veniți in

aplauzele 
coloana

TV.
15,00
15,05

mîinile 
întîmpina-

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit, joi, la 
latul Consiliului 
un dineu oficial 
rea tovarășului 
bang, secretar

Pa
sta t, 

onoa- 
Yao- 

general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chi
nez.

Au participat 
Elena Ceaușescu, 
șii Constantin 
cu, alți tovarăși 
ducerea de partid și 
stat.

Au luat parte persoane-

de 
în 

Hu

tovarășa 
tovară- 

Dăscăles- 
din con-

de

celor pre- 
de mașini 

în
spre reșe- 

înalților

care însoțesc 
al 
al 

Chi
tara

le oficiale 
pe secretarul general 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
nez în vizita sa în 
noastră.

în timpul dineului, 
s-a desfășurat într-o 

prieteneas- 
Nicolae 

Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang au rostit 
turi. Urmărite cu 
și subliniate cu 
toasturile au fost 
te, la terminarea lor, 
imnurile de stat ale Repu
blicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste Româ
nia.

mosferă caldă, 
că, tovarășul

care 
at-

toas- 
interes 

aplauze, 
marca

de
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CEHOSLOVACIA

15,25
15,35

17,30

17,35

17,50
20,00

Telex.
Consultații 
admiterea i 
vățămîntul 
or tehnic. 
La volan. 
Emisiune 

germană.
Rezultatele trage
rii loto.
Vocația 
a Crucii
1001 de 
Telejurnal.

pentru 
în în- 

superi-

în limba

umanitară 
Roșii, 
seri.

Liceul
minier

i n c a

un zugrav

Ceremonii de depunere
a unor coroane de flori

in memoria ostașilor
români

PRAGA 5 (Agerpres). — 
Cu prilejul Zilei victoriei 
și a celei de-a 38-a ani
versări a eliberării Ceho
slovaciei de sub domina
ția fascistă, la monumen
tele ridicate în mai muite 
localități 
memoria
care au căzut în luptele 
pentru eliberarea țării de 
sub fascism au fost orga
nizate ceremonii de depu
nere a unor coroane de 
flori. Au fost arborate 
drapelele naționale ale

cehoslovace în 
ostașilor români

României și Cehoslovaci
ei și au fost intonate im
nurile de stat ale celor 
două țări. Au fost depuse 
coroane de flori din par
tea organelor locale 
partid 
partea 
ne. La 
ticipat
autorităților locale, 
nieri, numeroși oameni ai 
muncii. în orașul Krome- 
riz, eliberat de armata 
română, a fost organiza
tă o adunare festivă.

WASHINGTON 5 
gerpres). — într-un 
viu acordat, la Casa 
unui grup de ziariști, pre
ședintele S.U.A., 
Reagan, a 
„examina 
propunerea 
tă de Iuri 
cretar general al C.C. 
P.C.U.S. de a se lua 
considerare focoasele

ITALIA

(A- 
inter- 
Albă,

Ronald 
precizat că va 
cu seriozitate" 
sovietică făcu- 
Andropov, se

al 
în 

nu-

cleare în cadrul unui a- 
cord privind reducerea eu- 
rorachetelor, informează 
agențiile Associated Press 
și France Presse. Totoda
tă, el a arătat că va abor
da cu negociatorul Paul 
Nitze, propunerea sovieti
că înainte de revenirea a- 
estuia la Geneva pentru 

reluarea tratativelor cu U- 
niunea Sovietică, la 17 mai.

și de stat și 
ambasadei 
ceremonii au 

reprezentanți

de 
din 

româ- 
par- 

ai
pio-

Aiegeri legislative ant cipate
ROMA 5 (Agerpres). — 

Alegerile legislative anti
cipate din Italia vor a- 
vea loc la 26 și 27 iunie 
și vor coincide cu alege
rile administrative și re
gionale parțiale. Aceas
tă decizie a fost luată 
joi, în cadrul unei reu- 
;iiun , de Consiliul de Mi
niștri demisionar condus 
de Amintore Fanfani, du-

pă ce miercuri seară pre
ședintele republicii, San
dro Pertini, a procedat ia 
dizolvarea celor două ca
mere ale parlamentului.

LIBAT

Schimburi de focuri 
de artilerie

Fa portul unui grup de experți ai O. M. S,
GENEVA 5 (Agerpres). 

■ in.;-un raport alcătuit 
gi up de experți ai 

.'.ației Monaiale a 
ții, care 
examinat in 

adunări
,e apreciază 

. medicale de
vor

de un
(J._ 
Săi 
să i, e 
actua. .i 
a O i.'.
SC; . II. 
d... ...
în m<
voi. .. 
tară în
tual conflict

urnlează 
cursul 
anuale 

că 
care 

s .ițele nu vor fi 
.o să fa.a iațâ ne- 

de asistență sâni-
cazul unui even-

nuc.ear. Nici 
.n fel de serviciu medi-

■ c , nn nici o zonă a lu
mii, nu va fi in măsură

să facă fața 
asistență, chiar în 
exploziei unei 
bombe atomice de 
gatonă — arată

nevoilor de 
cazul 

singure 
o me- 

experții 
O.M.S. In raport se 
ciază 
focos 
tonă 
oraș 
sau i 
trei

orien- 
mili- 
viața

i că explozia
> nuclear de o 

deasupra unui 
ar provoca 

rănirea I 
milioane 

In continuare, 
mont se mențk nează 
in cazul Unui război 
clear limitat, cu 
nuc.eare așa-numite

apre- 
unui 

mega- 
mare

moartea 
a aproximativ 

> de persoane, 
in docu-

că
nu-

arme
tac-

tice, avind o putere tota
lă de 20 megatone, 
tate spre obiective 
tare, și-ar
cel puțin nouă 
de persoane. In 
estimează că un 
nuclear la scară 
in care 
folosi, îa
din stocurile 
arme nucleare 
ca moartea sau 
aproximativ două
de de oameni, adică aproa
pe jumătate din popu
lația actuală a planetei.

pierde 
milioane 

stirșit, se 
război 

globală, 
s-ar recurge ia 

unei jumătăți 
existente de 
ar provo- 

rănirea a 
miliar-

BEIRUT 5 (Agerpres). 
— Batru persoane au fost 
ucise și a,te 18 rănite în 
timpul schimburilor de 
focuri de arti.erie care 
au avut loc, joi, intre mi
lițiile rivale in mai muite 
cartiere din Beirut și in 
împrejurimile acestuia, 
transmite aoenția Fran
ce Presse, reluînd un co
municat al postumi de ra
dio libanez.

La începutul după-a- 
.niezii aceleiași zile, ara
tă sursa citată, președin
tele Amin Gemayel a e- 
xaminat, împreună cu șe
ful guvernului libanez, 
Shafic A. Wazzan, și 
ministrul de externe. 
Salem, modalitățile de 
glementare a situației.

cu
Elie
re-

Meteorologul de 
viciu Carmen Rusănes- 
cu ne transmite : în ur
mătoarele 24 de ore vre
mea va fi, în general, 
răcoroasă cu ușoară în
călzire. în zona de deal 
și de munte se vor pro
duce averse izolate de 
ploaie.

Temperaturile i 
vor fi cuprinse 
1 și 3 grade, iar 
maxime între 14 
grade.

Ieri,' maxima a 
de 14 grade, iar 
ma de ? grade.

minime 
între 
cele 

și 18

fost 
mini-

IIlEmerJo

industrial
Petroșani
d r e a z ă

începînd cu data de 15 mai a.c.
Condiții de încadrare 

1/1970.

întreprinderea da
indus iriaiă uent>u

căi ferate

I

conform Legii

producție 
cons'rucțli

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

sudori■ 2
Bi 1
■ 1
■ 5

1

electrician
mecanic locomotiva
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 ptnă la 60 km.

Mica publicitate
VÎND aragaz cu butelie, 

stare perfectă. Lupeni, 
Trandafirilor, bloc 13/31. 
(488)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bejena- 
ru Ion, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. (485)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Schmith Renate, elibera
tă de întreprinderea 
tricotaje 
declar nulă.

PIERDUT 
serviciu oe
mon Gheorghe, 
de I.U.M. Petroșani, 
declar nu.ă. (489)

PIERDUT carnet de

Petroșani.
(486) 
legitimație 
numele

elibera ,ă 
O

de 
O

de
Fili-

stu-

D E

dent pe numele 
Gabriel, eliberat 
tutui de mine 
ii declar nul. (489)

PIERDUT diplomă 
calificare electrician, 
ria B m. 143138, pe nume
le Mihăiuc 1. Gheorghe, e- 
liberată de I.M. Aninoasa 
la data de 18 n iembne 
1975. O declar nulă. (491)

PIERDUT carnet 
dent pe nume.e 
Mihai eliberat de 
tutui de mine Petroșani. 
11 deciai nul. (492

PIERDUT 
serviciu pe 
teie Eugen, 
l.C. Vulcan, 
iă. (493)

Popescu 
de Insti- 
Petroșani.

de 
se-

stu-
Belega 

insti-

legitimație de 
numele Scîn- 
eliberată de 
O declar nu-

C E S

CELE mai sincere condoleanțe familiei îndoliate, 
pentru pierderea scumpului nostru coleg și tovarăș 
de muncă

TRUICA ION
Colegii din C.M.V.J, Petroșani. (490)

CăCTiA Si ADMINISTRARE : Petroșani, sti. N Bâicescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 16 63. 4 24 64 (secții) TIPARUL t Tiooarofia Petroșani, str. N. Băicescu - 2


