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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

De la începutul anului

Plus 15000 tone de cărbune

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a înmînat joi, în ca
drul unei solemnități care 
a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, distincții 
ale Republicii Socialiste 
România, conferite prin 
Decret prezidențial, pentru 
contribuția adusă la înfăp
tuirea politicii partidului 
și statului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noastră și rezultatele deo

sebite obținute în întrece
rea socialistă, pentru înde
plinirea și depășirea pla
nului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1982.

Secretarul prezidențial și 
al Consiliului de Stat, to
varășul Dumitru Aposto- 
iu, a dat citire Decretului 
prezidențial.

în aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat dis
tincțiile Republicii Socia
liste România conferite u- 
nor muncitori, maiștri, in

gineri, țărani cooperatori* 
cercetători și proiectanți, 
cadre didactice, medici, 
oameni de artă și cultură, 
activiști de partid și de 
stat, al organizațiilor de 
masă și obștești.

în numele celor distinși, 
au luat cuvîntul tovarășii : 
Constantin Popa, miner, șef 

dc brigadă la întreprinderea 
minieră Lupeni, județul 
Hunedoara, Diamanta Lau- 
doniu, director al între-

(Continuare în pag. a 4-a)
Seculara mină pe- 

trileană trăiește o no
uă și fertilă tinerețe, 
împodobită de succe
sele vrednicului ei co
lectiv, care raporta 
ieri 1643 tone de căr
bune peste sarcinile la 
zi. în acest fel, plusul 
cumulat de la începu
tul anului a depășit, 
încă de miercuri, 
15 000 tone, în frun

Colective întregi depun eforturi 

pentru îndeplinirea planului 

Sînt și din aceia
care fură și zîua, și timpuri

Ordinea și disciplina în producție reprezintă ; 
i condiția hotăritoare a desfășurării normale a proce- j 
: sului de extracție, pentru îndeplinirea cu eiiciență a î 
I sarcinilor la producția fizică de cărbune. Buna orga- î 
i nizare a muncii, folosirea deplină a timpului dispo- 
î nibi) de lucru, rezultatele muncii în subteran depind 
: de răspunderea personală a fiecărui lucrător — mun- 
: citor, maistru, inginer sau tehnician — de modul în 
î care își exercită fiecare îndatoririle ce-i revin prin 
i lege pentru bunul mers al producției. Iată de ce, în 
î urmă cu cîteva zile, reporteri ai ziarului au intrat 
; în subteran la mai multe întreprinderi unde au cu- ; 
i Ies constatări privind aplicarea și respectarea reguli- ; 
î lor de muncă, a Decretului 400,

Relatări despre aspectele constatate in pagina a ■ 
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tea întrecerii socialis
te situîndu-se minerii 
sectorului II cu plus 
1571 tone în luna mai 
și 14 000 de tone de la 
începutul anului. în 
„topul" brigăzilor 
fruntașe, primele lo
curi sînt deținute de 
formațiile conduse de 
Alexandru Lazov și 
Grigore Aurel. De la 

celelalte sectoare cu 
rezultate deosebite se 
mîndresc ortacii lui 
Ioan Buta (III) și Ște
fan Alba (IV). O altă 
cifră semnificativă, ca
re certifică angaja
rea minerilor Petrilei 
— producția zilnică 
planificată este depă
șită în medie cu 210 
tone de cărbune. (I.V.)

Membrii echipei de 
întreținere condusă de 
Aurel Ciucian lucrează 
la reprofilarea galeriei 
principale de transport 
cu bandă a sectorului 
II de la I.M. Uricani. 
Foto : Șt. NEMECSEK

Stabilizarea formațiilor de lucru - 
o necesitate care se resimte la Petriia
Investigînd realitățile 

de pe șantierele orașului 
Petriia, constatările sînt 
că, în linii generale, exis
tă asigurate toate condiți
ile pentru realizarea pla
nului de investiții din a- 
cest an, în va
loare totală 
de 38,6 mili
oane lei, aces
te investiții 
sînt atacate 
pe un front 
larg. Au de
marat bine lucrările de 
construcții pentru cele 164 
de apartamente. Consiliul 
popular orășenesc dă asi
gurări că pînă la 15 mal, 
va fi eliberat și amplasa
mentul pentru blocul nr.
4. La blocul 36 B lucrările 
de construcție au început, 
în schimb se constată un 
ritm necorespunzător, cu 
stadii fizice în urmă față 
de grafic, la blocul 36 A. 
Motivul 7 In comanda
mentele de investiții se 
analizează în mod amă
nunțit posibilitățile, se sta
bilesc sarcini precise, pen
tru fiecare obiectiv. Dar, 
din păcate, ceea ce se .sta
bilește nu se duce la înde
plinire. Formațiile de lu
cru nu sînt peste tot sta
bilite. Oamenii pe struc
turi de meserii, sînt trans
ferați temporar, de ici, 
colo, de la un obiectiv la 
altul, chiar și în aIte loca
lități. în urmă cu cîteva 
zile, ia mai multe puncte 
de lucru din Petriia, for
mațiile erau cu efective

Cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Cu prilejul acestei festivități, care a- 

preciază munca desfășurată de muncitori, 
țărani, intelectuali, în toate sectoarele de 
activitate, doresc să vă adresez tuturor 
celor care ați fost distinși astăzi cu înalte 
ordine ale Republicii Socialiste România, 
precum și celor care vor fi decorați în 
zilele următoare cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România, calde fe i- 
citări și urarea de noi și noi succese în 
întreaga activitate închinată patriei, po
porului nostru.

(Aplauze puternice, prelungite)
Aceste ordine și medalii sînt acordate 

ca o înaltă apreciere pe care partidul, 
statul .și poporul nostru o dau acelora 
care în anul 1982, împreună cu colective
le lor, au depus o activitate susținută și 
au adus o contribuție importantă în în
făptuirea hotărîrilor Congresului al

XU-lea al partidului, a Programului de 
făurire a societății socialiste ghdltilate-al 
dezvoltate și de înaintare spre' comunism, 
la înfăptuirea obiectivului fundamental 
pentru acest cincinal — trecerea Româ
niei la un stadiu nou de dezvoltare, rea
lizarea unei noi calități a muncii .și vieții.

Așa cum am menționat la Conferința 
Națională și la recenta plenară a Comite
tului Central al partidului, deși în con
diții economice mondiale grele, cît și in 
unele condiții speciale, determinate de 
unele greutăți și contradicții în dezvolta
rea noastră economico-socială, poporul 
nostru a obținut și în 1982 rezultate im
portante în asigurarea progresului eco
nomic și social al patriei.

(Continuare în pag. a 4-a)

reduse sub necesar, iar 
betoanele comandate nu 
au sosit la unele puncte 
de lucru zile la rînd. In
terpelat în comandamen
tul de investiții de joi, 5 
mai a.c., în legătură cu 

PROIECTANȚI prezenți
CONSTRUCTORI pe
BENEFICIARI șantiere

aceste probleme, ing. Du
mitru Țurnă, directorul 
Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. a promis: 
„Vom lua măsurile care 
se cuvin pentru a stabili
za cît mai mult echipele 
și pentru o mai bună a- 
provizionare cu betoane a

Căminele de nefamiliști — între cerințe și realitate

Condiții de găzduire „ca acasă".
Datoria tinerilor—să le respecte

Vineri, 6 mai 1983, am 
poposit la căminul de nc- 
familiști nr. 12 din Uricani. 
încă din holul de la par
ter și pînă la etajul III am 
întîlnit o curățenie ire
proșabilă. Florile erau pre
zente peste tot. Trecerea 
în revistă a camerelor (cu 
cîteva excepții asupra ci. 
rora vom reveni), ne-a dat 
prilejul să constatăm că, 
fără exagerare, căminul 
de nefamiliști din Uricani 
este ordonat, bine pus la 
punct.

Camera nr. 3, locuită de 
Ion Kelemcn (miner secto
rul IT), Iosif Oltcanu (aj, 
miner sector IV), Deneș 

șantierelor din Petriia, cu 
atît mai mult cu cît în a- 
nul 1983 ne-am propus să 
predăm în această locali
tate, peste sarcinile de 
plan 40 de garsoniere. Fa
țada blocului 36 B va 

fi terminată 
în iunie, iar 
blocul 39 A 
va fi finisat 
pentru preda
re la 23 Au
gust".
Rămîne de 
văzut dacă 

promisiunile vor fi respec
tate. Evident însă că pro
blema stabilizării forma
țiilor de lucru și sporirea 
efectivelor pe structurile

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Paszkuj (aj. miner secto
rul IV) și Constantin Du- 
luman (aj. miner sectorul 
II), arată excepțional : cu
rată, aerisită, plină de flori; 
parcă... așteaptă pețitori ! 
La camerele nr. 10 și II, 
Marian Fedeleș, Ionel Buș
ea, Vasîle Bucur și Ioan 
Nistoroiu, și respect '.', Cor
nel Mîinea făceau curățe
nie cu atîta dezinvoltură 
șl pricepere incit ar ti fă
cut invidioase cele mai 
bune gospodine I O impre
sie la fel de plăcută au 
lăsat și alte camere, ca de 
exemplu nr. 17 (minerul 
Toan Duc făcea ordine, 
deși camera arăta exem

PRESTIGIUL 
FRUNTAȘILOR

Colectivul Stației
C.F.R. Petroșani s-a a- 
firmat în întrecerea so
cialistă pe țară, obți- 
nînd în primul trimes
tru, locul II pe ramura 
mișcare, după stația 
C.F.R. Galați. în prime
le 4 luni s-a depășit vo
lumul de transport cu 
18 2Q3 tone expediate, 
s-a redus staționarea 
vagoanelor marfă în 
tranzit cu 6 procente, 
între cei mai har
nici se numără im- 
piegații de mișcare dis- 
pozitori Andronic Mun- 
teanu, Costică Bălan, 
Al. Mitrache, șefii de 
manevră Petru Alecu, 
Serghei Voica, Petru 
Dîlja, magazinerii de 
tranzit loan Gîrz, loan 
Nuță, Vasilica Oncescu, 
manevranții Ion Gabor, 
Rusalim Albone, Vio
rel Pivoda, Mihal Du- 
mitraș, Mihai Popescu 
și Adam Perea. (V.I.) 

plar !), nr. 35 (locuită și 
îngrijită de loan Mureșan, 
Antonel Apostu, loan Rc- 
potă și Glieorghe Bulcea), 
nr. 43 (locuită de frații 
Clement și Vasilc Muntean, 
Mihai Lupeș și Mihai Ma
xim), nr. 64 (Ion Alali și 
Aurel Stingă) precum și ca
mera nr. 32 (Nicolae Bălan* 
lăcătuș sectorul II și Vasw 
le Macovei, vagonetar sec« 
torul III).

Am amintit cîteva dirn 
tre camerele al căror as
pect gospodăresc a întrecut)

Al. TĂTAR

(Continuare în pag .< 2-a)
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Colective întregi depun eforturi pentru îndeplinirea planului
Sint și din aceia

Dispozițiile trebuie 
respectate cu strictețe 
de fiecare, indiferent 

de funcție
în ultima zi a primei de

cade a lunii mai, la mina 
Lupeni nu s-au consem
nat rezultate deosebite. La 
dispecerat se întrezărea că 
preliminarul pentru prime
le 8 ore nu va putea 
r<dizat.

Din incinta minei 
oăm cu ultima cursă 
personal, la ora 13,30, 
ire puțul „Carolina" £ 
tru a intra în mină cu mi
nerii din schimbul II. La 
rampa puțului constatăm 
liicva nereguli. Grăbindu-se 
să intre în colivie pentru a 
ajunge la timp jos, la lo
curile dc muncă, oamenii 
încălcau unele măsuri și 
norme elementare de pro
tecție a muncii. Semnalis 
tui Hodor insista
la t colivie să iasă
c.‘e unul sau doi pentru a 
ni rOtrf'feîncărca transportul, 
P asele protecție de la 
intrarea în colivie rămî- 
neau ridicate și după sem
nalul de coborîre, deși oa
menii erau înghesuiți 
sardelele. Transportul 
personal nu era suprave
gheat. așa cum prevăd în 
mod expres normele, de 
către oameni din persona
lul tehnic de specialitate. 
Semnaliștii Alexandru
Giiereb și Eugen Hodor, 
ne confirmă că de săp
tămîni întregi, schimb de 
schimb, intrarea în subte- 
<an a personalului și ieși
rea din mină nu se bucură 
4 r asistență tehnică la a- 
cwst puț.

însoțitorul nostru, 
rfc-ul loan Sav, 
comitatului de i 
l.M. Lupeni își 
surprinderea și 
mirea pcr»t-”n pe castă sta
re de lucit?! Fiindcă, la 
cabina dispecerului, pe un 
tabel se spex.îfică cu clari
tate, nominal, cine răs
punde de supraveghere,) 
transportului de personal 
la fiecare puț. Deci, cei ce 
răspund de supraveghere, 
Lși cunosc atribuțiile, dar 
nu și le îndeplinesc.

fi

ple- 
de 

. că- 
pen-

ca 
de

tova- 
, secretarul 
partid al 

c;: primă 
aemulțu-

(Urmare din pag. I)

ide meserii deficitare tre
buie să constituie puncte 
centrale de urmărit pe a- 
genda de lucru a conduce
rii Grupului de șantiere 
din Petroșani. Fiindcă și 
pe alte șantiere, nu numai 
la Petrila, s-au constatat 
neajunsuri asemănătoare 
în ceea ce privește dirija
rea și utilizarea formațiilor 
de lucru.

O problemă deosebită, la 
Petrila, o reprezintă și 
apartamentele proprieta
te personală. Prin plan 
s-a stabilit ca în anul 1983 
să fie construite în noul 
cartier „Măgura" 12 apar
tamente proprietate per
sonală cu confort sporit, 
la cererea beneficiarilor. 
Ne aflăm aproape de ju
mătatea anului șl solicită
rile pentru construcția a- 
cestor apartamente n-au

r

II
II 
tI 
l

a-Coborîm în mină cu 
proape 10 minute înainte 
de începerea schimbului. 
Jos, la orizontul 400, la 
ieșirea din colivie vedem 
cîțiva „grăbiți" să iasă la 
suprafață. îi identificăm, 
bazîndu-ne pe sincerita
tea lor, pe Vasile Ciovîr- 
nac, Dionisie Popa și Ioan 
Băbălău. Ei recunosc, spă
șiți, că părăsiseră locul de 
muncă înaintea termină
rii programului de lucru. 
Pornim spre abatajele sec
torului VI. După cîțiva 
pași îl întîlnim pe maistrul 
Iordache Nicoi, din schim
bul 1. în urma lui veneau 
5—6 oameni, care au în
cercat să ne depășească, 
iar cind au văzut că-1 
prim pe maistru au 
bir cu fugiții înapoi, spre 
abataje, 
maistrul 
trece de 
locul de 
propiat pînă în 
puțului. Răspunsul : 10 mi
nute I Cunoașteți oamenii 
împreună cu care ați ple
cat spre ieșire? Nu, nu-i 
cunoștea, fiindcă sînt „de 
la alte locuri de muncă". 
Dar contrapontajul 
subteran cine trebuie 
facă ?

După încă cîțiva 
intr-o nișă întîlnim 
grup de maiștri și 
sing. Ioan Curcan, 
răspunde la nivel 
sector de problemele 
aeraj și de protecție 
muncii. Intraseră de 
rînd în nișă, dar nu 
întrebat de sănătate pe cei 
grăbiți să-și părăsească 
locul de muncă Înainte de 
terminarea schimbului.

în interesul întregului 
personal muncitor, al bu
nului mers al producției, 
dispozițiile cu privire 
organizarea activității 
unitățile „eu foc continuu", 
la disciplina 
trebuie să fie 
și aplicate cu strictețe 
la mina Lupeni 1

îl întrebăm
Nicoi cît 
ia plecarea de la 
muncă ce) mai a-

rampa

tehnologică, 
respectate 

si

care fură și ziua, și timpul
La somn în mină, cînd ortacii 
nu~și văd capul de treburi

O concentrare de forțe 
aproape ieșită din comun 
la orizontul 300 al l.M. Li- 
vezeni, unde se asigură in
trarea în funcțiune în a- 
ceste zile a unui nou aba
taj de mare capacitate. 
Formații de lucru din sec
toarele III — producție și 
investiții, oameni harnici 
din brigăzile conduse de 
Gheorghe Lițcan, Sigis
mund Dane, IRe Valache, 
Mihai Bucevschi, 
Secrieru, Gheorghe 
banu, 
depun 
pentru 
ți a de 
ei, zeci de electrolăcătușî, 
formațiile conduse de 
maistrul Ioan Popa și Au
rel Revindea 
I.P.S.R.U.E.E.M 
o activitate 
pentru a grăbi 
cînd, de aici, va 
bunele...

Contrastantă 
adevărat iureș

Mircea 
Cio- 

Haralambie Negrea, 
eforturi deosebite 
a pregăti produc- 
mîine. Alături de

de la 
depun 

stăruitoare 
momentul 
curge căr-

atitudinea unor oameni ca
re sfidează fățiș (să nu zi
cem altfel) activitatea or
tacilor. Despre ce este 
vorba ? într-una din nișele 
mai ferite ale complexului 
dc lucrări îi întîlnim pe 
tinerii electrolăcăluși, Ioan 
Anton și Adrian Mitoi, u- 
nul scobindu-se în dinți, 
iar celălalt la un liniștit 
somn. „Abia am terminat 
de mîncat și in-a prins..." 
— se scuză Mitoi după 
cc-1 trezim. O spune can
did. nevinovat parcă. După 
cc-1 interpelăm, își schim
bă atitudinea — atacă : 
sint multe alte nereguli în 
sector, de ce ne legăm toc
mai de el? Intr-adevăr, 
sectorul arc probleme, dar 
cum contribuie 
rea lor, alături 
Adrian Mitoi ?
seralist, așa că 
nu lucreze la frontal, 
e greu pentru el. A 
înțeles si numit

)a învinge
ri e ceilalți, 
E student 
a cerut să

• ••

Nu i-a convenit nici așa, 
a cerul deci o nouă schim
bare — vrea electrician. 1 
s-a împlinit și acest hatir. 
Iar rezultatele — cele cons
tatate. Aflăm eă, practic, 
între ora 10 — cînd s-a 
despărțit de alți ortaci 
porniți la treabă — și ora 
12,30 cînd a fost întrerupt 
din somn, nu realizase ni
mic...

Inginerul Vasile Popescu, 
șeful sectorului III, a 
tărît pe loc măsurile 
ciplinare ce se impun 
cazul unei asemenea 
teri de la disciplină, 
rîndul nostru, 
cele constatate ca o sanc
țiune morală la adresa u- 
rior astfel de lucrători. A- 
tiludinea lor este incompa
tibilă cu atitudinea cinstită 
a ortacilor harnici din co
lectiv, care se străduiesc 
să învingă greutățile, s 
dea cărbunele de care țar 
are atîta nevoie.

Anton HOFFMAN

Pe factori ța 
ca Ciomîrneamî nu 
împiedică nici 
ile naturii și nici ’ 
obstacole să aducă 
rele, revistele, 
rile sau pensiile la timp 
celor ce locuiesc în sec
torul în

Ea 
parte

Veroni- 
o 

caprici- 
alte 
zia- 

scriso-
X

eare lucrează, 
străbate zilnic o 
din străzile și a-

i

Maratonul 
factori ței f

ho- 
dis- 

în 
aba- 

La 
publicăm

I

t

2 
I
c

E

ieile cartierului 8 Mar
tie ducînd vești mine
rilor și celorlalți lo
cuitori din cartier. în 
cei 15 ani de cînd mun
cește aici, ne informa 
dirigintele oficiului Pe
trila. Veronica nu a a- 
vut nici o reclamație. 
Cele 300 de abonamen
te la ziare sînt distri
buite zilnic eu o punc
tualitate demnă de 
tă lauda.

— Veronica, nu 
simți obosită după 
asemenea maraton 
nic ?

— Mă simt, dar obosea
la îmi trece ca 
sportiv cînd a 
întrecerea

toa

te 
un 
zil-

ț

t

pe 
l i mp

acest 
muncii

o- 
dat unui 

eîștigat 
Beldie)

(urmare din

pași.

la 
în

acasâ

în
Dacă 

ti-

Ade- 
întîlnit 
cîteva 

am 
vom 

de 
(bă- 

după
informat înso-

Fructuos dialog de lucru între tinăra ingineră 
Jenica Simion și experimentata muncitoare Nastasia 
Boeioacă, în fața uneia dintre mașinile de găurit mul
tiple din dotarea Fabricii de mobilă Petrila. (Șt. N)

-ajuns insă la nivelul pla
nului.

Pe lîngă apartamente, în 
Petrila, sînt prevăzute și 
alte însemnate obiective 
de investiții. Este vorba 
de lărgirea bulevardului

strictă a priorităților, con
centrarea forțelor și re
surselor existente asupra 
obiectivelor cu termene 
scadente de punere în 
funcțiune și deschiderea 
noilor finanțări numai în

Comisiile de recepție 
consiliului popular 
nesc, reprezentanții 
ficiarului, 
nifeste exigența 
să nu admită la 
lucrări care nu 
liza te conform

Stabilizarea formațiilor 
de lucru

• „ALMANAHUL TEH
NIC" este genericul 
care se desfășoară 
(ora 10), la clubul sindica
telor din Vulcan, un. con
curs de cunoștințe .și crea
ție tehnică „Cine știe, <fi.ș- 
tigă", integrat în acțiunile 
săptămânii „Primăvara 
oionieriei vulcănene". Par
ticipă echipaje pionierești 
din toate școlile orașuni. 
<T.S.)

sub 
astîzi

din zona centrului civic, 
captarea de apă potabilă 
de la Taia, magazinul u- 
niversal, noul sediu al O- 
ficiului P.T.T.R., precum 
șl numeroase lucrări de 
gospodărie comunală. La 
aceste lucrări rămînerile 
în urmă sînt mari și con
tinuă să crească. Se im
pune, evident, o delimitare

• UN NOU SERVICIU, 
în curînd, la Filiala Pe
troșani a A.C.R. (strada Ve
nus, cartierul Aeroport) va 
fi pusă în funcțiune apa-

■ ratura de echilibrat roți. 
' Deci, posesorii de autotu- 
i risme se pot adresa
■ încredere.

• IGIENIZARE. 
’ taurantul „Cotnari11 
; Lonca va fi redeschis, 
; sîîrșitul acestei săptămîni,

după lucrările de igieniza- 
j re și modernizare, execu

tate de meseriașii de la 
I.C.S.A. și A.P, Petroșani.

c.ondiții în care sînt asi
gurate în întregime toate 
posibilitățile de execuție.

Constructorilor le revine 
în întregime răspunderea 
de a organiza realizarea 
planului fizic de aparta
mente în strînsă legătură 
cu sistematizarea, eu do
tările tehnico-gospodărești 
din zona noilor cartiere.

ale 
orășe- 
bene- 

trebuie să ma- 
sporită, 

decontare 
sînt fina- 
detaliilor 

tehnice din proiectul 
execuție. Recepția să 
mai fie făcută sub nici un 
motiv înainte de finaliza
rea fațadelor, aleilor 
trotuarelor din jurul 
lor blocuri.

Investițiile stabilite 
tru anul 1983 în 
corespund nevoilor și po
sibilităților de dezvoltare 
ale acestui oraș muncito
resc, care an de an devine 
mai prosper și mai înflo
ritor. Stă în puterea cons
tructorilor să realizeze in
tegral obiectivele de in
vestiții cu sprijinul apro
piat al beneficiarului.

de 
nu

noi-

pen-
Petrila,

așteptările noastre, 
vărul este că am 
din nefericire, și 
excepții, despre care 
promis la Început că 
aminti. I.a camera 20 
pildă, Vasile Ardelean 
iat bun, gospodar — 
cum ne-au
țitorii noștri) făcea curățe
nie... dc unul singur. Toa- 
der Nicolae îl asista din 
pat (!), iar Aurel Enache 
și Vasile Pleșea lipseau 
din cameră, sustrăgîndu-se 
de la dereticat. Cum „cu o 
floare nu se face primăva
ră...", nici curățenie nu se 
poate ține cu 
gospodar 1 Să 
tim că dc aici 
f isca te 3 (trei) 
camera 26, pe 
vassy și Ferencz 
scrumul și resturile de pe 
covor, fumul gros prea pu
țin îi deranjează. Poate 
de acum încolo...

în camera 53 efectiv nu 
am rezistat decît cîteva 
momente. Fumul, mirosul 
insuportabil și dezordinea 
ne-au determinat să facem 
calea-ntoarsă... Nu înain
te de a afla, că principala 
vină îi aparține lui Florin 
Tilichi autor a mai multor 
scandaluri (urmele se văd 
pe pereți, pe covor, pe 
pat) care mai are și alte 
obiceiuri deloc onorabile: 
beții îndelungate, absențe 
nemotivate de la serviciu 
și altele. Organele U.T.C. 
(de la mină și oraș) și 
chiar lucrătorii de miliție 
ar trebui să-l potolească. 
Colegii săi de cameră (Do
re) Tenis și Gheorghe Cio
banii) se pare că nu reu
șesc. Apucături asemănă
toare aveau pînă de cu
rînd și doi frați de la ca
mera 28, care însă se pare 
că au revenit pe linia de 
plutire a ordinii și discipli
nei. Sperăm eă definitiv.

un singur 
mai amin- 

au fost con- 
reșouri. La 
Tibor Sil- 

Csakany

Ce aspecte am mai întîl- 
nit cu acest prilej ? Toate 
grupurile sanitare (parter 
plus cele trei etaje) sînt 
bine întreținute și cu l 
curățenie exemplară. Acolo 
unde este nevoie de mici 
retușuri ele se fac prompt. 
O dovedește prezența în 
cămin, în momentul rai
dului, a maistrului Aurel 
Naritza care răspunde de 
instalațiile din cămin. Ca
merele de menaj arată de 
asemenea exemplar. Ce 
dificultăți mai sint totuși, 
aici ? Că întîrzie înlocui
rea linoleumului de pe co
ridoare (cele noi sînt adu
se, dar nu se găsește solu
ție pentru lipit), că sint 
încă unii tineri (e drept, 
tot mai puțini) care nu se 
încadrează înfrutotul 
disciplina de cămin, 
au Ioc acțiuni pentru 
neri, în cămin ?

Cu două zile înainte a 
avut loc o întilnire cu un 
scriitor: tinerii au partici
pat alături de locatari la 
acțiunile de înfrumusețai 
re a cartierului ; bibliote-- 
ca volantă (cam săracă, 
e drept 1) le pune la dispo
ziție volume interesante 
și utile ; clubul dispune de 
televizor. Atît secretarul 
comitetului orășenesc U.T.C.' 
cît și al comitetului U.T.C. 
pe mină se preocupă 
viața tinerilor în
Semn că atunci cînd 
Interes și preocupare 
de destinele 
siți la mina 
zultatele nu 
pară.

Nu putem 
a aminti că 
ia căminul de la 1 
este tovarășa Elena 
o femeie 
care nu precupețește 
pul și osteneala pentru 
tinerii nefamiliști din 
min să aibă condiții 
găzduire „ca acasă".

de 
cămin, 

este 
fată 
sc- 
re- 
a-

tinerilor 
Uricani, 
întîrzie să

încheia fără 
administrator 

Uricani, 
i Mica, 

întreprinzătoare, 
tim- 

ca 
ca
de

cu

Rcs- 
din 

, la

• FILIALA Petroșani a 
U.S.S.M. propune, mîine 
dimineață (ora 8), cadrelor 
medicale din Spitalul mu
nicipal, policlinica și cir
cumscripțiile sanitare ale 
reședinței de municipiu 
dezbaterea unor cazuri de 
patologie gastrică, prezen
tate pe diafilme de dr Pe
tru Turcu.

• MANIFESTĂRI. Bri
gada științifică a Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani se deplasează 
astăzi în mijlocul rnuneî- 
.orilor de la I.P.S.R.U.E.E.M.

Petroșani (ora 14), dialo- 
gînd pe tema „Codul mun
cii și drepturile femeii". 
După amiază (orele 17 și 
20), pe scena așezămîntu- 
lui cultural -amintit, 
concerta ansamblul 
doric hunedorean 
gana", între
liști ai melosului popular 
se anunță frații Dolănescu 
și Tibcriu Ceia. O invita
ție în plus pentru iubito
rii folclorului de obîr.șio 
oltenească și bănățeană.

va 
fol- 

„Ilațe- 
îndiăgiții so-

• LANSARE. Ieri după- 
amiază, la librăria din

centrul vechi al Lupenlu- 
lui, tînărul scriitor din U- 
ricani Gheorghe Truță a 
fost asaltat de bibliofili, 
dornici să obțină autogra
fe pe cartea sa de debut 
„Orașul".

• DRUM. Muncitorii Lo
tului Livezcni al întreprin
derii de drumuri și po
duri Timișoara își organi
zează, în aceste zile, șan
tierul de lucru la Cîmpu 
lui Neag.
lunii vor porni deja stați

Spre sîîi'șitul

ile de betoane și sortare 
a produselor balastiere, 
menite să asigura „pat" de 
beton drumului 
spre Uricani și
Bărbăteni din Lupeni, pe 
care se desfășoară fluxul 
de transport a) cărbunelui 
cocsificabil, extras din ca
riera Cîmpu lui Neag.

Rubrică realizată de 
Ton VULPE

județean 
cartierul I 

I
I
I
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Din programul 
de activitate ai unei I 
asociații de locatari

însemnări 
din Lupeni

în programul său de 
activitate pc acest an, co
mitetul asociației de lo
catari nr. 14 din Lupeni 
și-a propus, intre altele, 
să asigure zugrăvirea 
caselor scărilor, vopsirea 
tîmplăriei, procurarea și 
montarea cutiilor pentru 
scrisori și a afișierelor. 
în completare, tot în ca 
sole scărilor vor fi puse 
perdele, tablouri și alte 
materiale de 
pavoazare.

Pe baza ți
nui program 
nominal, loca
tarii vor a
sigura măturarea zilnică 
a trotuarelor și rigolelor 
din fața imobilelor, stro
pirea porțiunii de mătu
rat, așa cum prevede Ho- 
tărîrea nr. 2/1981 a Con
siliului popular județean 
Hunedoara.

Au fost luate în aten
ție și întreținerea cores
punzătoare a tuturor spa
țiilor de folosință comu
nă, cu accent pe folosi
rea, potrivit destinației, 
a uscătoriilor. respectarea 
de către toți locatarii a 
normelor de conviețuire 
și achitarea, cu regulari
tate, a chiriei și a păr
ților de cheltuieli pentru 
întreținerea și repararea 
spațiilor comune, precum 
și a altor cheltuieli re

■_____________________________________________________________________ )

B r a n
La începutul săptămânii 

viitoare, în noul centru 
civic al Lupeniului vor in
tra in funcțiune trei pos
turi de transformare, care 
vor ridica tensiunea elec
trică de ia 6 la 20 kV. Lu- 

glementate prin lege, de 
către toți locatarii.

Un capitol expres ai 
programului prevede în
treținerea a 1200 mp zone 
verzi, plantarea a 300 
arbori ornamentali și a 
500 ml gard viu, amena
jarea a două locuri de 
joacă pentru copii, mon
tarea a patru bare pen
tru scuturat covoare. în
treținerea curățeniei pe

5 500 mp. 
străzi, trotua
re și alei a- 
parținătoare.

Aceste lu
crări și altele,

vor fi realizate prin 
muncă patriotică, stabi- 
lindu-se un minimum de 
150 ore de muncă pe 
fiecare apartament. Co
mitetul asociației a sta
bilit, totodată, locurile 
de colectare a obiectelor 
din metal și textile scoa
se din uz, propunîndu-și 
valorificarea a 100 kg 
maculatură, 100 kg res- | 
turi textile și a 890 kg ț 
fier vechi.

Aflăm că multe din 
prevederile programului 
au fost deja înfăptuite, 
dar asupra modului cum 
comitetul acestei asocia
ții și-a organizat activita
tea, precum și a rezulta
telor obținute și a expe
rienței lui ne propunem 
să revenim. (T.Ț.)

ș a r e
crările executate d'c elec
tricienii de la S.D.E.E. Pe
troșani vor asigura astfel 
siguranța alimentării cu 
energie electrică a tuturor 
consumatorilor, în regim 
economic. (I.V.)

BISECT - COMET
BINE ȘI MAI TlRZIU

Blocul nr. 5 din strada 
V. Boaită a avut, cu ani 
in urmă, o frumoasă zonă 
verde. A intervenit însă 
perioada construirii blo
cului nr. 5 A de alături. 
Constructorii au degradat 
în mare parte gărdulețul 
de metal protector și în
treaga zonă a trecut in 
rîndul celor neglijate. Su
părarea locatarilor pentru 
lipsa de respect din par
tea constructorilor față de 
munca lor a durat. cam 
prea mult. în această pri
măvară însă zona a fost 
reamenajală prin săpare, 
aranjarea unor ronduri 
și sădirea a zeci de flori. 
Zona a revenit în rîndul 
celor îngrijite. Frumos '

MULTE ȘI UKÎTE
în jurul noului cinema

tograf de pe Aleea Popo
rului din Petroșani, la 
care mai continuă încă ul
timele lucrări de finisaj, 
se pot vedea cărămizi, 
mortar, țevi, tuburi de 
beton, gropi și alte „deni
velări-1, toate alcătuind 
un peisaj de dezordine. 
Cine face ordine ? Au o- 
bligații în acest sens Gru
pul de șantiere al T.C.H.. 
sectorul municipal de gos
podărie comunală și loca- 
tivă. Casa de cultură și 
nu chiar în ultim rînd, 
locatarii blocurilor vecine.

Pornim de la constatarea 
pozitivă : în Vale se cons
truiește mult ; pe harta 
municipiului apar an de 
an noi obiective industria
le, blocuri de locuințe, spa
ții comerciale, așezămin
te cu destinație social-cul- 
lurală etc. Cum e și firesc, 
un volum mare de cons
trucții mobilizează direct 
proporțional un important 
număr de mijloace auto, 
menite să asigure trans
portul materialelor nece
sare. Din păcate, starea 
arterelor de circulație de
vine in fiecare primăvară 
deplorabilă. Nu dorim să 
se creadă că minimalizăm 
activitatea unităților de
drumuri ; au fost făcute 
multe lucruri bune sub
fluxul de circulație al
mașinilor grele, dar res
pectivele unități ca și con
ducerile administra ti v-te- 
ritoriale, nu pot fi ocolite 
de anumite critici. Se știe 
că viața omului modern 
este în relație tot mai 
strânsă cu arterele de cir
culație și intr-un fel sau 
altul calitatea acestora 
constituie o parte a calită
ții vieții.

I’rimăvara bunilor gospodari n-are limite. Loca
tarii blocului 19 din noul centru civic al orașului Vul
can au întotdeauna ceva de făcut pentru ca zona din 
jurul blocului unde locuiesc să lie în permanență 
curată si îngrijită

■ olo: șt. NEMECSEK

Gropile în asfalt. mai 
ales cînd sînt și pline cu 
apă, sînt o adevărată și 
dură capcană pentru ma
șini. Varianta nouă a dru
mului de penetrație in Lu
peni a fost nu demult da
tă in folosință. Aici, deni
velările axiale și trans
versale fac casă bună cu 
g’-opi]e apărute in ultima

Drumuri..., 
drumuri...

vreme. Lucrul de slabă ca
litate îl poate vedea ori
cine. în zona Petroșani- 
Nord, poartă de intrare în 
municipiu, an de an apar 
gropi și orice automobilist 
știe cite îndură pc porțiu
nea aflată în proximitatea 
Triajului C.F.R. Starea dru
murilor nu-i mai bună nici 
in alte părți ale munici
piului. In orașul Lupeni — 
și nu ne referim la zona 
Bărbătcni aflată în plin 
șantier — starea drumuri
lor este deplorabilă. în

cercările unei echipe de 
reparatori înlilnită zilele 
trecute prin Livezeni sînt 
meritorii, dar insuficiente, 
în materie de reparații și 
întreținere a drumurilor 
există niște responsabili
tăți ce vizează unitățile 
care dețin mașini. Nu pot 
fi obligați nicidecum acești 
deținători de „mastodonți" 
la îndeplinirea (și în inte
resul lor) a unor datorii 
izvorite din lege ? Econo
miile rău înțelese, munca 
de mântuială se răzbună 
crunt prin uzura prematu
ră a mașinilor, prin con
sumul nejustificat al pre
țiosului combustibil, prin 
transportul chinuitor al 
călătorilor, întârzieri de la 
program etc. Aș vrea să 
exprim și punctul de ve
dere al automobiliștilor a- 
matori din Vale, pretenția, 
pe deplin justificată, de a 
circula pe niște drumuri 
corespunzătoare. Este mo
mentul acum, la început 
de primăvară, ca instituți
ile obligate prin lege, să 
pășească la îndeplinirea 
atribuțiilor ce le revin, să 
se achite de obligațiile de 
care răspund 1

Viorel MOKARU

Răspundem
• IOAN GLAVAN, Fe- 

trila : în scrisoarea dv. ne 
sesizați că deși cererea 
pentru schimbarea foca
rului la baie a „depășit" 
4 ani la" E.G.C.L. Pctrila, 
n-ați primit un răspuns fa
vorabil. Și totuși, am fost 

„informați, în 11 mai a.c., 
că, conducerea E.G.C.L. din 
localitate v-a aprobat to
tuși cererea. Pentru cea 
de-a doua problemă (deși 
ați plătit, tractorul nu a 
terminat lucrarea agricolă), 
am luat legătura eu 
I.G.C.L. Petroșani. Tova
rășa Constantina Crișan 
ne-a confirmat că ieri 12 
mai, tractorul a efectuat 
lucrarea.

(

!

! Prețurile
ț

maximale
Consiliul popular

de mercui
al județului Hunt

Produsele

i - . .. . ..

Perioada de 
aplicare U/M

Preț maximal 
de mercurial 

cal. I1
ț LEGUME
T Ardei iute piuă la 15 iulie buc. 0,75
ț Cartofi toamnă toată perioada kg. 3.00
t Cartofi timpurii 1—20 mai 7,50
’ Cartofi timpurii 21—31 mai 5,50
( Ceapă uscată toată perioada 6,25
i Ceapă verde lt>—31 mai 100 g r /l 1,00
i »» •> 16—31 mai kg. 4,75
! Castraveți salată 1—15 mai 10,5b

n ♦.»
Ciuperci cultivate

16—31 mai 9.50
toată perioada 28,00

Dosi ac comestibil 3,50
Gulii 3,50
Guiioare »» 3 firc/leg. 5,00
l’asole verde 1—15 mai kg. 20,00

»> »> 16—31 mai 17,00
' Fasole uscată toată perioada 12,00

Hrean 5,25
Morcovi rădăcină >» 4,25
Pătrunjel rădăcină o 4,50

i Păstîrnac 4.25
• Țelină ,, 5,251 Praz 5,00
ț Ridichi negre » 3,50
j Ridichi (8—10 fire) 1—31 mai leg 1,25
1 Salată căpățînă (150 gr.) toată perioada buc. 1.25
| Spanac frunză

V kg. 2.00
Spanac rozetă Jl 1,50
ștevie, lobodă, urzici 11—31 mai 2,75
Sfeclă roșie toată perioada kg. 3,50
Tomate 11—20 mai « 17,50

• » 21—31 mai 16,00
Usturoi uscat toată perioada >• 13,00
Usturoi verde (G0 gr) »» leg. 1.00
Varză timpurie 1—31 mai kg. 10,75

-------------—---------- ---- ---- -- .---------------------- - -

ial, valabile din 11 mai 1983 (I)
stabilește următoarele prețuri:

Produsele Perioada de 
aplicare U/M

Preț maximal 
de mercurial 

cal. I

VERDEȚURI—RĂSADURI
Pătrunjel, Icuștean, mărar toată perioada leg 1,00

100 gr.
Răsaduri diferite fir 0,50

FRUCTE
Mere toată perioada kfi. 9,00
Pere ♦> 9,00
Nuci in coajă » M 20.00
Miez de nucă 70,01)
Mere si pere deshidratate V 42,00
Prunc uscate JZ 1» 20,00
Prune afumate *» tr 17,00

SEMINȚE
Arpagic toată perioada kg. 13,00
Semințe lucerna «0,00
Semințe trifoi ,, 49,00

ALTE PRODUSE
Varză murată toată perioada kg. 5,50
Castraveți murați 7,00
Magiun de prune 213)0
Boia ardei ir 73,90
Miere albine »» 40,00
Ulei din semințe dovleac 1. 35,50
Tăieței de casă kg. 44,00

LACTATE
Lapte dulce toată perioada I. 4.50
Caș proaspăt »> kg. 34,00
llrinză telemea de oi ♦» 42,00
Brînză telemea de vaci »» 31,00
llrinză frământată »» 38,00
Brînză dulce l! 19,00
Unt J» J» 62,00
Urdă toată perioada kg 20.00
Iaurt î» 6,00
Sminti nă •» 28.00

■ ÎN ZIARUL DE MÎ1NE, PUBLICAM PARTEA A 1I-A A LISTEI PREȚU- 
R1LOH MAXIMALE DE MERCURIAL.

i
i
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Decernarea unor înalte distincții ale ORT
7Z___ /V....._/

Republicii Socialiste România
(Urmare din pagina 1)

prinderii de cercetare și 
producție pentru materia
le semiconductoare, Tudor 
Dănacu, președintele co
operativei agricole de pro
ducție Cezieni, județul 
Olt, Teodor Bucur, mais
tru la întreprinderea „23

Cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Am trecut, în acest an, la realizarea 
obiectivelor trasate de Conferința Națio
nală, în primul rînd la dezvoltarea mai 
puternică a bazei energetice, de materii 
prime, a agriculturii și a altor sectoare, 
pentru a asigura condiții tot mai bune, 
în vederea desfășurării într-un ritm mai 
înalt a dezvoltării patriei noastre.

Rezultatele pe primele 4 luni ale aces
tui an sînt superioare prevederilor planu
lui pentru aceste luni — și avem toate 
condițiile de a realiza cu succes planul 
pe acest an și a pune o bază trainică 
pentru înfăptuirea întregului cincinal.

Aș dori ca acordarea acestor înalte dis
tincții unui număr mare de oameni ai 
muncii — muncitori, țărani, intelectuali 
—, care constituie, repet, o înaltă apre
ciere pentru munca depusă, să constituie, 
în același timp, un imbold pentru îmbu
nătățirea activității în toate domeniile, 
pentru mai buna organizare a muncii 
în vederea realizării planului pe acest 
an, a dezvoltării mai puternice a bazei 
energetice, de materii prime, a agricul
turii, a înfloririi științei și culturii, a 
dezvoltării invățămîntului, a formării ca
drelor pentru toate sectoarele de activi
tate.

Să facem în așa fel încît în acest an 
să obținem rezultate superioare chiar 
față de prevederile planului, în toate do
meniile de activitate ! Aceasta să consti
tuie un imbold pentru creșterea mai pu
ternică a productivității muncii, pentru 
reducerea cheltuielilor materiale și spo

rirea eficienței economice ! în mod deo
sebit aș sublinia și în acest cadru nece
sitatea ridicării calității și nivelului teh
nic al întregii activități, a înfăptuirii ne
abătute a prevederilor exportului, reali- 
zînd o producție de bună calitate, făcînd 
astfel ca produsele românești să fie com
petitive cu cele mai bune produse simi
lare pe plan internațional I Să asigurăm 
condițiile necesare participării active a 
patriei noastre la diviziunea internaționa
lă a muncii, dezvoltînd relațiile cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul 
egalității, al respectului independenței și 
suveranității naționale, al neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc!

Consider că dispunem de tot ce este 
necesar pentru înfăptuirea în bune con- 
dițiuni a hotărârilor Conferinței Naționale, 
asigurînd ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, înfăptui
rea programului de dezvoltare generală 
și de creștere, pe această bază, a nivelu
lui de trai material și spiritual al popo
rului.

încă o dată doresc să vă adresez dum
neavoastră, tuturor celor care au fost dis
tinși, cele mai calde felicitări.

în același timp, cu acest prilej, adresez 
întregii clase muncitoare, țărănimii, in
telectualității, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, felicitări 
pentru rezultatele obținute în activitatea 
din 1982, precum și din primele 4 luni 
ale acestui an și urarea fierbinte de a 
obține succese tot mal mari. Multă să
nătate și multă fericire !

(Aplauze puternice, prelungite).

Concurs.
LUPENI — Cultural : 

Marea evadare, I-IJ.
URICANI : Comoara.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Buletin de 
București ; Unirea : Cu 
mîinile cu-tite.

LONEA : Năpasta. 
ANINOASA : Atac îm-

* potriva lui Rommel.
| VULCAN — Luceafărul: 

August" din Capitală și 
Kovacs Iosif, prorector al 
Universității „Babeș-Bc- 
lyai" din Cluj-Napoca.

Primit cu deosebită căl
dură, cu cele mal profun
de sentimente de dragoste, 
stimă și recunoștință, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

TV.
14,00 Telex.
14,05 Telesport. Semifi

nalele Campiona
telor europene de 
box. Transmisiune 
directă de la Varna.

15,25 Emisiune în limba 
germană.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost subliniată cu vii și 
puternice aplauze.

în încheierea solemnită
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat s-au în
treținut într-o atmosferă 
cordială cu cei distinși.

17,20 Tragerea loto.
17,30 La volan.
17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea eco

nomică.
20.25 Un cîntec pe adre

sa dumneavoastră.
20.45 Cadran mondial.
21,05 Dezbateri culturale.
21,35 Film artistic. Ex

plozie întîrziată. 
Premieră pe țară.

22.25 Telejurnal.

județeană
Cu etapa a IlI-a a „Cu

pei sindicatelor", desfășu
rată pe arena cu 6 piste 
din Deva, a luat sfîrșit 
prima ediție a acestei com
petiții organizată de Con
siliul județean al sindica
telor cu sprijinul organu
lui județean de speciali
tate.

Deși sistemul de joc nu 
a fost cel mai adecvat 
(s-au lansat 100 bile mixte 
în loc de 200), reprezentan
tele municipiului nostru, 
respectiv „Jiul" Petrila, 
„Minerul" Lupeni și „Pa- 
rîngul" Lonea, au ocupat 
în ordine cele trei locuri 
de frunte în clasamentul 
general. Celelalte două 
reprezentante ale munici
piului nostru — „Construc
torul" minier Petroșani și 
„Preparatorul" Petrila au 
ocupat locurile VII și VIII. 
La individual am reținut 
buna comportare a popica
rilor Constantin Dobrică

HANDBAT

Felicitări fetelor
Orașul Deva a găzduit 

etapa județeană a tradițio
nalei competiții de hand
bal dotată cu „Cupa U.T.C.", 
rezervată echipelor femi
nine, categoria 14—19 ani. 
Au participat 5 echipe din 
județul nostru. Evoluînd 
foarte bine, echipa Liceu
lui de matematică și fizi
că Petroșani (prof. Valeriu 
Pișcoi) a reușit frumoasa 
performanță de a cuceri 
titlul de campioană jude
țeană, calificîndu-se pentru 
etapa de zonă ce șe va 
desfășura în zilele de 14— 
15 mai a.c. Ia Timișoara.

S.B.

i’RONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE I 

LA TRAGEREA
DIN 11 MAI 1983

Extragerea I : 10 4 7 17 | 
19 35.

Extragerea a Il-a : 20 14 I 
42 29 30 13.

Fond total de cîștiguri: 
1 414 269 lei, din care re
port 500 000 lei la catego
ria 1 și 5 759 lei la cate
goria 2.

Petrila — campioană Breviar
la popice
și Nicolae Păsărică („Jiul" 
Petrila), Marcel Dobrică 
(„Parîngul" Lonea), Bella 
Schuller I și Bella Schuller 
II („Minerul" Lupeni).

A luat sfîrșit și campio
natul municipal pe echipe, 
ediția 1982/1983 la care au 
participat 6 formații de 
băieți și una de fete, tn 
cele 10 etape desfășurate, 
echipa „Jiul" Petrila (an
trenor Victor Miclea) a 
obținut tot atîtea victorii. 
„Minerul" Lupeni, de alt
fel singura echipă care a 
opus o rezistență foștilor 
divizionari A, a ocupat lo
cul secund și va participa 
alături de „Jiul" Petrila 
la etapele superioare de 
calificare în divizia A. în 
continuare „Constructorul 
minier" ocupă locul III, 
„Jiul II", locul IV, „Parîn
gul" Lonea V și „Prepara
torul" Petrila VI.

S. BALOI

Copiii pe stadion
După cum ne-a informat 

tovarășul Nicolae Baban 
instructor sportiv la „Să
nătatea" Vulcan, din ini
țiativa asociației sportive 
la care activează, pe tere
nul tineretului din Paro
șeni (fost Energia), 60 de 
copii născuți între anii 
1969—1975 și-au disputat 
victoria la fotbal, în ca
drul întrecerii dotate cu 
„Cupa 2 Mai". Au partici
pat echipe reprezenlînd 
școlile generale nr. 1, 4, 5 
din Vulcan și nr. 3 din 
Paroșeni. Meciurile au scos 
la iveală multe talente 
dintre care amintim pe 
Radu Gherasim, Flavius 
Bădău, Cristian Otvdsi,

Mica publicitate
VÎND Skuda Octavia 

convenabil cu motor de 
rezervă. Strada Aradului 
14/1 Petroșani. (514)

VÎND garăj Aeroport. 
Informații, Păcii 4/5 Pe
troșani. (516)

VÎND Trabant 601 ex
cepțional. Strada Viitoru
lui, bloc 16 ap. 4, telefon 
41218, după ora 16,30. (517)

VÎND Dacia 1100 perfec

• BASCHET, divizia 
B (tineret) Electrica Fieni 
— Jiul-Știința 104—82.

• FOTBAL, republi
can juniori: Jiul Petro
șani — C.S.Ș. Brașovia 
1—3. Campionatul jude
țean : Preparatorul Petri
la — Sănătatea Vulcan 
10—0, Hidromin Petro
șani — C.F.R. Petroșani 
1—2, Măgura Pui — Pa
rîngul Lonea 0—2, Auto
buzul Petroșani — Avîn- 
tul Hațeg 3—0, Prepara
torul Lupeni — Minerul 
Uricani 0—5. Campiona
tul municipal al juniori
lor : Jiul II Petroșani — 
Preparatorul Petrila 6—1, 
Parîngul Lonea — Prepa
ratorul Lupeni 2—0, Mi
nerul Vulcan — Autobu
zul Petroșani 3—2, Mine
rul Aninoasa — Minerul 
Paroșeni 0—0.

• TENIS DE MASA, 
divizia A, feminin : 
C. F. R.-C. S. Ș. Petro
șani — C.S.M. Iași 4—5 
și 5—3.

B. STAICU

Constantin Bădulete, din 
echipa „Speranța", Cris
tian Matei, Mihai Szilvesz- 
ter, Constantin Șandor, 
Constantin Ilie de la 
„Triumf", Ion Constantin, 
Marian Paralita, Florin 
Florea, Vasile Spânu de 
la „Voinicelul" și Adrian 
Belea, Leonard Butnăru, 
Cristian Petrescu, Ioan 
Pop, Cristian Faur, Adrian 
Dinu, Iosif Toth din forma
ția „Derby" care de altfel 
a și cîștigat primul loc. 
Echipelor și jucătorilor 
le-au fost înminate diplo
me, plachete și echipament 
sportiv. Felicităm pe par
ticipant: și organizatori I 

tă stare. Informații, tele
fon 41970. Petroșani, după 
ora 16. (518)

VÎND Dacia 1300, tele
fon 43832, Petroșani, după 
ora 16. (519)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cos- 
tache Dumitru, eliberată 
de I.U.M.P. O declar nulă. 
(515)

Duminică, 15 mai
8,00 Consultații pentru 

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

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan. Cireșarii. Episo
dul 1.

13,00 Album duminical. 
Din sumar :

—- Telex.
— Orchestre în recitai.
— Poezii pe portativ — 

moment muzical.
— Mugurel de primăva

ră — cîntece cu Iri
na Loghin.

— în pași de dans.
— Un zimbet pe 16 mm.
— Melodii... melodii.
— Cascadorii rîsului.
— Un virtuoz al acor

deonului.
14.30 Desene animate.

— Moment folcloric.
— Sub cupola circului.
— Umcr și muzică. 

16,00 Telesport.
17.30 Din tainele mărilor.

— Semnal — rubrică de 
informare cultural- 
artistică.

— Un compozitor și cin
icele sale.

18,4G Micul ecran pentru 
cei mici. Din grădina 
țării mele.

19,00 Telejurnal.
19.15 Film artistic. Dansez

cu tine.
20,20 Fotbal. România — 

Cehoslovacia în pre
liminariile campio
natului european. 
Transmisiune direc
tă de la Stadionul 23 
August.

22.15 Ritmuri, melodii. Mu
zică ușoară.

22,30 Telejurnal.
Luni, 16 mai

15,00
15,05

17,50
20,00
20,15

20,30

20,45

21,10
21,40
21,50

22,20

Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
A patriei cinstire. 
Emisiune de cîntece 
și versuri.
Aventura cunoaște
rii.
Tezaur folcloric.
Curier cetățenesc.
Roman foileton. Ma
rile speranțe. Episo
dul 5.
Telejurnal.

Marți, 17 mai
11,00 Almanahul fam,.. ;
11,30 Cîntece pe de Argeș.
11,50 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
12,20 Actualitatea econo

mică.

12,35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 România pitorească. 

Frumuseți ale pa
triei.

16,25 Clubul tineretului.
17,00 Amfiteatru studen

țesc.
17,40 Anunțuri și muzică.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
iriiiniiniiiiiiiiiniiiitiriiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiînniiii,

PROGRAMUL p/
20,35 Videotecă internațio

nală.
21,05 La zi în 600 de se

cunde.
21.15 Teatru TV. O aface

re neobișnuită de 
Maurice Druon.

22.15 Telejurnal.

Miercuri, 18 mai
16,00 Telesport.
16,45 Tragerea pronoex- 

preș.
•6,55 Bijuterii muzicale.
17,50 1061 de seri
20,00 Telejurnal.
20,20 Dezbateri cultura.u
20,35 Melodii și interpreți.

20,45 Stop-cadru pe mapa
mond.

21,00 Film artistic. Bacul. 
Premieră pe țară.

22.20 Telejurnal.

Joi, 19 mai
11,00 Pași de viață lungă.
11,30 Film artistic. Solsti- 

ținl de vară.
12.20 Moment folcloric cu 

Mihai Oprea.

12,35 Desene animate. Mi
cuța Nell.

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

lă pentru sat.
16,30 Studioul tineretului.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
°0,15 Fotograme din rea-

litate, Reportaje, in-
terviuri, relatări,
transmisiuni 
muzică.

directe.

21,00 Film serial. Omul
din Atlantis, 
dul 2

Episo-

J1.35 Occident 83. Cind a-
devărui nu e liber.
libertatea nu 
vârâtă

e ade-

21,55 Disco rama.
22.15 Telejurnal.

Vineri, 20 mai
15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
mîntul superior teh
nic. Chimie anorga
nică.

15.30 Emisiune in limba 
germană.

17.25 Tragerea loto.
17.35 La vclan.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Civica.

— Legile țării, legile 
noastre.

— Opinia publică în ac
țiune.

— Poșta emisiunii.
20,45 Un cîntec pe adresa 

dumneavoastră.
21,10 Cadran mondial.
21.35 Film artistic. Curie

rul. Premieră pe țară.
22.25 Telejurnal.

Sîmbălă, 21 mai
11,00 Din marea carte a 

patriei.
Cărbunele alb al Car- 
pațilcr.

11.25 Film serial. Omul 
din Atlantis.

12,00 Ora dp muzică.

12.45 Noi în anul 2000. 
13,00 La sfîrșit de săptă-

mînă. Din sumar :
— Telex.
— Privindu-ne țara, pri-

— vindu-i pe oamenii 
ei.

— Muppets.
—• Maeștrii baletului.
— Șah.
— Autograf muzical.
— Ancore ale memoriei. 

Reportaj.
— Gala desenului ani

mat.
— Telesport.

18.15 Păstrători de legi și 
datini. Tînjaua.

18.30 Săptămîna politică.
18.45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit de săptă- 

mină (II).
Din sumar :

— Ritm și melodie.
19.30 Teleenciclcpedia. 
20,00 Serial : I.L, Caragia-

le. O scrisoare pier
dută (fragmente).

20,10 Farmecul operetei.
20.30 Film serial. Bulevar

dul Paulista.
21.15 Meridianele umoru

lui și ale cîntecului. 
Almanah muzical- 
distractiv.

22.15 Telejurnal.
— Sport

22.30 Un cîntec pentru 
fiecare.
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