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ÎN ZIARUL DE AZI
• Discuțiile individuale — prilej de mobi

lizare a comuniștilor la realizarea sarcinilor — 
la rubrica „Viața de partid**.

• Rubrica „Vă informăm**.
(Pag. a 2-a)

DIALOG CETĂȚENESC'
• Întregului municipiu, o ținută îngrijită, 

demnă — la rubrica „Frumosul citadin — crea
ție cetățenească".

• Este bine să reținem — cu referire la 
prevederile Legii nr. 10/1982.

• Scrisoare deschisă.
• Rubricile „Răspundem cititorilor", 

„Semne de întrebare", „Steagul roșu" a criti
cat, organele vizate răspund".

(Pag. a 3-a)

Programul adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. si de Sesiunea Marii Adunări Naționale, orivini
Perfectionarea sistemului de retribuire și creșterea veniturilor oamenilor muncii

r

îndemn la 
pentru

Document de excep
țională însemnătate. Pro
gramul privind aplicarea 
fermă a principiilor au- 
toconducerii muncito
rești și autogestiunii, 
perfecționarea mecanis
mului economico-finan- 
ciar, a sistemului de re
tribuire a muncii și creș
terea retribuției în a- 
cest cincinal, elaborat 
săptămîna trecută de fo
rurile superioare ale con
ducerii de partid și de 
stat, ilustrează preocu
parea consecventă a 
partidului nostru, a se
cretarului său general, 
în spiritul tradițiilor sta
tornicite în cei 18 ani 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al
P.C.R, pentru dezvolta
rea economico-socială
multilaterală a patriei și, 
pe această bază, ridica
rea continuă a bunăstă
rii poporului muncitor. 
Elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în conformi- l___________________

O NOUA GARNI 11 R \
DE MOBILA

Din această lună. Fa
brica de mobilă din Pe- 
trila livrează magazinelor 
de specialitate o nouă gar
nitură de mobilă. „Corvin 
I“, — așa se numește noua 
garnitură — este execu
tată din furnir de nuc și 
are în componență dulap 
cu două uși, bibliotecă, 
masă pentru televizor, ca
napea extensibilă, comodă 
canapea, masă extensibilă, 
patru scaune, două fotolii 
și o măsuță. (Gh. O.)

o muncă 
înflorirea 
tate cu mărețele obiecti
ve trasate de Congresul 
al XII-lea al partidului, 
programul are ca scop 
perfecționarea continuă 
a conducerii întregii ac
tivități economi co-socia- 
le, ridicarea acesteia la 
nivelul exigențelor etapei 
actuale de dezvoltare a 
țării și adîncirea conti
nuă a democrației socia
liste, a democrației mun
citorești. Măsurile cu
prinse în program vizea
ză îndeosebi întărirea 
autoconducerii muncito
rești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, creș
terea rolului organelor 
de conducere colectivă în 
gospodărirea cu eficien
ță maximă a patrimoniu
lui fiecărei unități eco- 

omice, apărarea și dez
voltarea proprietății so
cialiste. O deosebită a- 
tenție se acordă aplicării 
și mai ferme a principiu
lui socialist de repartiție 
în raport cu cantitatea,

spornică, 
patriei
calitatea și importanța 
socială a muncii depuse, 
legarea tot mai strînsă a 
veniturilor fiecărui om 
al muncii de rezultatele 
obținute în înfăptuirea 
planului, a sarcinilor ce 
revin fiecăruia în dome
niul său de activitate, la 
locul său de muncă.

Prin aceste măsuri se 
are în vedere realizarea 
unei mai strânse corela
ții între veniturile indi
viduale ale fiecărui om 
al muncii și rezultatele 
obținute în înfăptuirea 
planului de producție, de 
export, în creșterea pro
ductivității muncii, a gra
dului de valorificare a 
resurselor materiale și e- 
ficienței economice.
„Veniturile prin muncă I 
vor fi nelimitate și nu 
se vor mai asigura ve
nituri garantate fără 
muncă, sublinia în cu- 
vîntarea sa, secretarul ge-

(Continuare în pag. a 2-a)

TĂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!
s

Puternic stimulent pentru 
o mai bună gospodărire 

a mij’oacelor materiale
Am citit cu mult interes, satisfacție și 

deplină aprobări' hotărârea plenarei C C. 
al P.C.R. cu privire la aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești, precum și actele normative 
elaborate în spiritul acestei hotărâri de 
forul legislativ al țării. Cu deosebită sa
tisfacție am luat cunoștință de prevederi
le hotărârii și Legea cu privire la con- 
tractul-angajament ale căror reglementări 
sint menite să asigure creșterea în conti
nuare a răspunderii oamenilor muncii, a 
organelor colective de conducere, pentru 
gospodărirea și valorificarea superioară a 
tuturor resurselor, creșterea eficienței e- 
conom ice.

Nicolae NO\ AC, 
prim-inaistru minier, sectorul <le 

investiții — I.M. Livczeni

(Continuare in pug a 2-a>

Brigadierul Ioan Bu- 
duliceanu și cițiva din
tre numeroșii săi ortaci, 
care constituie o forma
ție fruntașă la sectorul 
VI al I.M. Lupeni.

I
i

*

Răspundem prin producții 
de cărbune peste plan, 
grijii ce ni se poartă 

împreună cu ceilalți mecanizatori de ia 
cariera Cîmpu lui Neag am aflat cu deo
sebită satisfacție despre prevederile cu
prinse în documentele recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea 
sistemului de retribuire și creșterea ve
niturilor oamenilor muncii. Aceste măsuri 
reprezintă pentru noi un 
puternic îndemn la muncă mai 
eficientă. înțelegem pe deplin că pentru 
a trăi mai bine, trebuie să muncim mai 
spornic, să dăm dovadă de spirit gospo
dăresc. în perioada care a trecut de la 
începutul acestui an colectivul de muncă

Adalbert BAKO, 
excavatorist, cariera Cîmpu lui Neag

it.ontinuare (r> o ie x 2-a>

si două moduri 
diferite de a înțelege 

mecanizării

Un colectiv

rostul
Mina Paroșeni are 

bună dotare tehnică: 
complexe de susținere 
tăiere mecanizată a 
bunelui și 8 combine 
înaintări. Dintre 
funcționează: trei 
xe și 4 combine,
cientul de utilizare 
complexelor este, 
HO la sută. Cifră 
catîvă, relevînd 
ix a întregului colectiv de 
aici pentru folosirea ju
dicioasă a tehnicii moder
ne din minerit. Situația 
celorlalte două complexe? 
Sint in curs de demontare 
pentru a fi transportate la 
atelierul mecanic al minei,

o 
cinci 

și 
căr- 

de
acestea 

complc- 
Coefi- 

a
deci, de 
semnifi- 

preocupa- 
eolectîv

în vederea efectuării re
parațiilor capitale.

Spuneam că la Paroșeni 
există rezultate bune in 
ceea ce privește folosirea 
mecanizării. Dovada 
constituie faptul că, 
crînd cu un complex 
canizat în stratul 
gada comunistului 
cisc Fazakaș a 
pînă în februarie 
(dată la care s-a 
exploatarea unui 
productivități de 
12 tone de cărbune

13,

o 
lu- 

me- 
bri-

Fran- 
realizat 

1983 
încheiat 

panou) 
peste 

pe post-
Gh. OLTEANU

(Continuare în pag a 2-a)

Mobilizare de excepție pentru punerea în funcțiune a puțului cu schip de la Lupeni

Constructorii și mentorii știu să
învingă dificultățile

Menestrelul și-a strunit 
aseară corzile cobzei. A 
apărut grav, cu un surîs 
ușor și a-nceput să cîn- 
te, răspîndind volute în 
frumoasa sală a teatrului, 
asemeni unui plai din ba
ladă.

L-am ascultat pe Tu
dor Gheorghe cîntînd, 
recitind, vorbind în lim
ba lui pură, cînd eurgînd 
lin, cînd explodînd în 
cascade și simțeam că 
trăim îr> România, acolo 
unde oe-au lăsat stră- Valeriu COANDRAȘ

moșii pămînt bun și 
dresă sigură.

i a-

Aseară m-ain convins
că Tudor Gheorghe de-
pășește condiția unui
simplu trubadur. Lecția
lui înseamnă mai mult
decît cîteva cuvinte Ui-
tate-n colbul școlii...

Așa ne-am trezit ur-
cînd în noapte la Petro-
șani și-n loc de vise,, cîn-
tam împreună țara,
neamul și strămoșii noș-
tri...

Ne aflăm lingă impu
nătorul turn de beton al 
puțul -i cu schip de la Lu
peni. în ultimele trei zile 
aici constructorii au mun
cit cu abnegație pentru a 
respecta termenele înscrise 
în graficul de execuție a 
complexului format de sta
ția unghiulară, instalația 
de presortare, laboratorul 
și culoarele de benzi. în
tre vechea preparație a 
cărbunelui și turnul puțu
lui cu schip a început deja 
să. se contureze, deasupra 
stîlpilor din beton armat, 
rețeaua metalică a Struc
turii culoarelor de benzi. 
In schimbul I, cu program 
de șantier, în această săp- 
tămînă muncesc oamenii 
din subordinea maistrului 

principal Nicolae Dragoș, 
un veteran al lucrărilor 
de investiții miniere din 
Valea Jiului. Momentan, 
maistrul Dragoș era supă
rat. Macaraua suferise o 
defecțiune. Iar fără maca
ra, nu se putea turna be
tonul. Depanatorii de la 
S.U.T. Livezeni, în frunte 
cu Nicolae Marcau, lucra
seră luni, 4 iulie a.c., pînă 
seara tîrziu pentru repu
nerea în funcțiune a ma
caralei. întreaga cutie de 
viteze a macaralei fusese 
demontată. A fost necesa
ră rectificarea unor piese. 
Pentru a nu pierde ritmul 
bun, constructorii și mon- 
torii executau lucrări de 
pregătire. F i orari )-bcto- 
niști din echipa lui Tosif 

Borșodi își pregăteau sub- 
ansamblele pentru cofraje. 
Dulgherii, în frunte cu șe
ful lor de echipă, Emeric 
Fazakaș ridicau cofrajele 
la doi stîlpi din beton. Șe
ful de lot, sing. Teodor 
Beldeanu, ne prezintă cîte- 
va explicații în legătură 
cu lucrările. Pînă ieri au 
fost montați 9 stîlpi de 
betort. Postamentele pen
tru benzile transportoare 
5 și 6 au fost predate pen
tru montaje. „Cu toate că 
ni s-a defectat macaraua, 
ne spune sing. Beldeanu, 
în scurt timp vom recupe
ra rămînerea în urmă. Pî
nă acum am respectat cu 
strictețe programul de lu
cru. Cînd spun aceasta mă 
bazez pe oamenii cărora 

li s-a încredințat lucrarea. 
Sînt oameni iiarnici, de 
nădejde, care știu să în
vingă dificultățile". Aflăm 
de la dirigintele de șan
tier, sing. Ioan Tomoiu că 
lucrul n-a fost întrerupt 
nici duminică, fapt care 
confirmă hotărârea cons
tructorilor de a face totul 
pentru respectarea terme
nului de punere în func
țiune a instalației puțului 
cu schip.

La diferite cote, pe sche
le, sînt prezenți aici, zil
nic, harnicii constructori 
din echipele conduse de 
Toma Achiriloaieî, Dumi-

Viorel STRAUȚ

(Continuare in oai; • 2-a)
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Discuțiile individuale 
prilej de mobilizare a comuniștilor 

la realizarea sarcinilor
In lumina 

secretarului 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
plenarele C.C. al 
din martie 1981 și 
comitetul de partid de la 
I.M. Livezeni a îndrumat 
activitatea organizațiilor 
de bază în vederea des
fășurării Ia un înalt ni
vel calitativ a discuțiilor 
individuale, repartizarea 
de sarcini membrilor de 
partid, în strînsă legătu
ră cu activitatea produc
tivă.

La organizația de bază 
nr. 8 investi- ____________
ții, al cărui 
secretar es
te tovarășul

Dumitru Temistocle, s-a 
acordat toată atenția eșa
lonării în timp a discu
țiilor individuale cu 
membrii de partid, astfel, 
îneît, în perioada trecută 
de la începutul anului, 
din cei 44 de comuniști 
existenți în evidență, 
b.o.b. a discutat cu 23 
membri de partid. Discu
țiile purtate au oferit un 
bun prilej biroului pen
tru a concentra eforturi
le comuniștilor, și 
ei ale întregului 
de oameni ai 
spre realizarea 
piară a sarcinilor 
de deschiderea 
cîmp minier Petrila-Sud.

Strădaniile depuse, pre
ocupările în acest sens 
ale membrilor de partid 
s-au reflectat cu prisosin
ță prin 
cate și 
mulate 
prilejul

indicațiilor 
general al 

tovarășul 
la 

P.C.R. 
1982,

te cu comuniștii Costache 
Poroșniuc, miner șef de 
brigadă, Leonida Răduț, 
artificier, Vasile Pancu, 
maistru electromecanic 
și Ștefan Puican, subin- 
giner, a reieșit necesita
tea ca pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor la 
fiecare loc de muncă, 
conducerea sectorului să 
rezolve mal operativ ce
rințele ridicate de mi
neri pentru aprovizio
narea brigăzilor, întări
rea ordinii și disciplinei, 
ridicarea nivelului 
fesional la

Viața de partid

pro- 
înălțimea ce
rințelor 
nicii din 
tare etc. 
exigenței

teh-
do-

ma-

prin 
colectiv 
muncii, 

exem- 
legate 
noului

problemele ridi- 
propunerile for- 
de comuniști. Cu 
discuțiilor purta-

Datorită 
nifestate de b.o.b. în ca
drul discuțiilor indivi
duale față de activitatea 
concretă a membrilor de 
partid, a crescut partici
parea comuniștilor la 
activitatea productivă și 
obștească. Frecvența la 
adunările generale este 
de peste 97 la sută. Tot 
cu prilejul discuțiilor 
individuale, b.o.b. a în
credințat sarcini concre
te comuniștilor pe o pe
rioadă mai mult sau mai 
puțin îndelungată, 
aceste sarcini se 
rește creșterea 
pării comuniștilor la în
tărirea muncii politico- 
educative în vederea mo
bilizării colectivului 

-realizarea sarcinilor 
plan și, concomitent, 
dicarea pregătirii lor 
litice și ideologice.

Prin 
urmă- 

partici-

la 
de 
ri- 

po-

Stiu* 
să învingă 
dificultățile
(Urmare din pap 1)

tru Irimin, Tudor Cără- 
van, Gheorghe Pavalache 
și Iosif Konicska. în inte
riorul schelăriei metalice, 
oamenii din formațiile de 
lăcătuși și montori, con
duși de sing. Emil Tutu- 
naru și loan Bălan, 
de 
lui 
au 
de 
benzilor transportoare.
sol, lăcătușii din formația 
condusă de Francisc Heinz, 
continuă să sudeze sub- 
ansamble din schelăria me
talică a structurii de re
zistență.

în subteran, pe verticala 
instalației puțului cu schip, 
oamenii din brigada com
plexă condusă de Gheorghe 
Toma au terminat monta
jul ghidajelor la prima li
nie și le-au început Ia cea 
de-a doua. Constructorii 
și montorii de la acest im
portant obiectiv economic 
din Lupeni dovedesc prin 
fapte demne de laudă că 
știu să-și respecte angaja
mentele asumate.

șeful 
lot montaje al șantieru- 
4 al I.C.M.M. Petroșani, 
trecut deja la lucrările 
amenajare a culoarelor 

La

neral al partidului la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R. Vom aplica ferm 
principiul „Nici muncă 
fără pîine, nici pîine fără 
muncă". Nimeni în socie
tatea socialistă, nu poate 
și nu trebuie să trăiască 
fără muncă, sau din mun
ca altuia I Cei ce muncesc 
vor primi venituri neli
mitate, dacă acestea sînt 
rezultatele muncii depuse!". 
Aplicarea mai ferm a 
principiului socialist de 
repartiție, perfecționarea 
sistemului de retribuire a 
muncii impun, așa cum se 
subliniază în program, 
creșterea mai rapidă a 
productivității muncii de- 
cît a retribuției în fiecare 
ramură a economiei națio
nale, astfel îneît să se asi
gure atît fondurile necesa-

re majorării retribuției 
și resursele pentru acope
rirea cheltuielilor generale 
ale statului, extinderea 
generalizarea 
global care va
forma principală de retri
buire și va cuprinde între-

Și 
acordului 
constitui

creșterii cointeresării oa
menilor muncii în realiza
rea și depășirea sarcinilor 
de plan o va avea sporirea 
ponderii părții variabile în 
totalul veniturilor 
naiului muncitor, 
mărirea adaosului

perso-
prin 

de a-

îndemn la o muncă spornică
gul personal din cadrul în
treprinderilor ; toate cate
goriile de personal din u- 
nitățile socialiste își 
desfășura activitatea
bază de norme și norma
tive de muncă fundamen
tate științific. O deosebită 
însemnătate în vederea

vor 
pe

Răspundem prin producții 
de cărbune

(Urmare din pag. 1)

al carierei Cîmpu lui Neag 
a extras suplimentar 
78 000 tone de cărbune. 
Prin buna îngrijire și fo
losire a utilajelor am rea
lizat lună de lună produc
tivități peste sarcinile de 
plan. Răsplata eforturilor 
noastre a fost în concor
danță cu principiile socia
liste Je retribuire. Mun
cind mai spornic, am rea
lizat cîștiguri mai 
Datorită depășirilor 
lizate, bunăoară în 
iunie, față de 2248 
cad rare de bază la 
ria a IV-a eu am 
un cîștig aproape
prin acordarea sporului de 
25 la sută pentru orele 
suplimentare, a sporului 
de acord global, și a altor 
drepturi legale. Este

mari. 
rea- 
luna 

lei în- 
catego- 
realizat 

dublu,

peste plan
dent că acordul global 
plicat la noi stimulează 
fiecare om în parte, 
cointeresează la buna 
ganizare a producției și la 
realizarea unor depășiri 
a sarcinilor de plan. Ne 
exprimăm profunda mul
țumire și recunoștință, că, 
în cadrul măsurilor de 
perfecționare a sistemului 
de retribuire, excavato- 
riștii din cariere vor 
neficia de încadrarea 
tr-o grupă superioară de 
muncă. Sîntem pe deplin 
conștienți că de felul în 
care muncim fiecare de
pinde creșterea producției 
de cărbune, realizarea u- 
nor cîștiguri bune și, de 
aceea, răspunsul nostru 
ferm va fi materializat 
prin fapte, în producții de 
cărbune peste sarcinile de 
plan.

a- 
pe 
ne 
or-

bc- 
în-

COCIIECI

(Urmare din pag. I)

Foto: Șt. NEMECSEK

Instantaneu de mun
că din sectorul de clau- 
bare și sortare de la 
Preparația de cuarț din 
Uricani.

ii

Bravo, Dorine!
la examen, ne-a 
levul. Poate îl 
dumneavoastră”, 
cunoscută fapta 
să a lui Dorin 1 
prilej de mîndrie pentru 
părinții săi muncitori la 
I.M. Aninoasa, ca și pen- 
pentru profesorul Dumi
tru Draia, dirigintele cla
sei și a colegilor săi.

Anunțăm, pe această 
cale, posesorul actelor că 
acestea se află lă redac
ția ziarului de unde Ie 
poate ridica.

Ieri la redacție s-a pre
zentat un copil, Dorin 
Dolcescu, elev în clasa a 
VII-a la Școala generală 
nr. 1 din Petroșani. Ne-a 
prezentat o sacoșă din 
plastic pe care a găsit-o 
în fața magazinului de 
produse din fierărie din 
apropierea pieții. înăun
tru, dosarul complet de 
înscriere la examenul de 
admitere la Institutul 
de mine al lui Surdu 1 
Liviu. „îl caută desigur, 
că fără diploma în ori
ginal nu se poate înscrie

i spus e- 
anunțați 

Facem 
frumoa- 

Dolcescu, c

toate unitățile 
se va trece la 
generalizată a

economice 
aplicarea 
acordului

global la nivelul întregii 
întreprinderi, pe baza u- 
nui contract încheiat cu
unitatea sau cu organul 
ierarhic superior, ceea ce 
va asigura concentrarea 
eforturilor tuturor oameni

I

I
I 
I
•I 1 
i 
l

• EXPOZIȚIE. In sala 
de la intrarea principală 
în sediul I.P.S.R.U.E.E.M. 
a fost organizată o expo
ziție originală. în expo
ziție sînt prezentate prin
cipalele piese de schimb 
și de echipament electric 
care au fost asimilate în 
producția întreprinderii.

• ÎN RENOVARE. De 
ieri, magazinul alimen-

tar nr. 32 de pe strada 
Independenței din cartie
rul Aeroport — Petroșani 
a fost închis pentru lu
crări de renovare și 
gienizare. Magazinul 
fi redeschis, 
programării, începînd 
luni, 11 iulie a.c.

• CONCURS. Ieri, 
Preparația Coroești a 
vut loc faza pe atelierul 
de preparare a concursu
lui privind cunoașterea 
și aplicarea normelor teh
nice de securitate a

i- 
va 

conform 
de

celor 
s-au 

locuri 
Cuge- 
i și 

Cîștigătorii

la 
a-

muncii. Din rîndul
24 de participanți 
detașat pe primele 
preparatorii Elena 
rean, Lenuța Ticula 
loan Matei.
se vor prezenta la faza 
pe secție a concursului, 
preconizată a se desfășu
ra la sfîrsitul acestei 
luni. (Gh. O.)

• UN INIMOS ins
tructor de zbor a pus ba
zele primului cerc pen
tru inițierea în zborul cu 
delta-planul. Este vorba

cord, a fondului de parti
cipare Ia realizarea pro
ducției, a beneficiilor și 
la împărțirea beneficiilor, 
creșterea fondului de pre
miere pentru realizări de
osebite și a sporului 
vechime neîntreruptă 
ceeași unitate.

Printre multiplele 
suri prevăzute în program 
pentru aplicarea mai fer
mă a principiului socialist 
de repartiție, prin legarea 
mai strînsă a veniturilor 
fiecărui om al muncii de 
rezultatele obținute în pro
ducție, se prevede că în

lor muncii pentru realiza
rea la termen a producției 
planificate, creșterea răs
punderii pentru buna gos
podărire a mijloacelor în
credințate în societate.

Aplicarea acestor mă
suri va avea o însemnăta
te deosebită în sporirea 
cointeresării oamenilor 
muncii; a fiecărui colectiv
în realizarea exemplară a

de 
în a-

mă-

sarcinilor cantitative și ca
litative ale planului de 
producție, întărirea ordinii 
și disciplinei, în gospodă
rirea și folosirea judicioa
să a mijloacelor materia
le, în scopul obținerii unei 
productivități superioare, 
a unor beneficii ctî mai
mari, adică o eficiență cît 
mai sporită în întreaga ac
tivitate productivă.

Puternic
(Urmare din pag. 1)

Așa cum prevede legea, 
fiecare om al muncii va 
semna un angajament in
dividual cuprinzînd obli
gațiile ce îi revin din con- 
tractul-angajament pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de producție, 
respectarea normelor teh
nologice și de disciplină a 
muncii, folosirea cu ran
dament superior a mașini
lor și utilajelor, a tuturor 
fondurilor fixe, utilizarea 
eficientă a materiilor pri
me, materialelor etc. Cît 
de importante sînt aceste 
reglementări, o demons
trează propria noastră ac
tivitate. Bunăoară, pentru 
executarea lucrărilor a- 
ferente deschiderii noului 
cîmp minier Petrila-Sud, 
obiectiv de stringentă ac
tualitate, privind creșterea 
producției de cărbune, 
sectorul nostru are în do
tare utilaje multiple, de 
mare valoare, ca mașini de 
încărcat, perforatoare te
lescopice, transportoare și 
altele. Or, de ce să nu o 
recunoaștem, în gospodă
rirea și folosirea acestor

stimulent
utilaje mai există multe 
neajunsuri — risipă de 
armături, de brățări, piese 
de schimb, lipsă de grijă 
pentru gospodărirea lor 
judicioasă. Din această 
cauză apar nu o dată de
fecțiuni în funcționarea 
unor utilaje, greutăți în 
realizarea planului.

Pentru eliminarea aces
tor fenomene, contractul- 
angajament va determina 
sporirea răspunderii între
gului personal, a fiecărui 
om al muncii, în calitate 
de proprietar, producător 
și beneficiar, față de gos
podărirea și folosirea ju
dicioasă a bazei tehnico- 
materiale de care dispu
nem, față de obținerea u- 
nor rezultate economice 
superioare, cu cheltuieli 
minime. Iată de ce orga
nizația noastră de partid, 
cadrele tehnice, întregul 
colectiv vor acționa cu 
fermitate pentru înfăptui
rea prevederilor din ho- 
tărîrea conducerii partidu
lui și statului, pentru ob
ținerea de rezultate eco
nomice superioare, în con
dițiile reducerii cheltuie
lilor de producție.

Două moduri diferite de
Aceeași brigadă, exploa- 
tînd în panoul 1, stratul 5, 
blocul VI un alt tip de 
complex, a realizat, în pe
rioada februarie 1982 —
iunie 1983, productivități 
de peste 17 tone pe post. 
Cifră care, în primele zile 
ale acestei luni, se ridica la 
mai bine de 20 de tone 
cărbune pe post! Și 
ceasta cu un complex 
ciclat. Comentariile sînt 
prisos. Iese clar în
dență .faptul că acolo un
de fiecare membru al bri
găzii (majoritatea dintre 
ei policalificați) se îngri
jește de bunul mers al u- 
tilajului, rezultatele sînt 
pe măsura efortului depus. 
Același lucru se poate

de 
a- 

re- 
de 

evi-

de 
din 

cer- 
pen- 
con-

despre Romeo Roșia 
la Liceul industrial 
Petroșani. Membrii 
cului se vor pregăti 
tru a participa la
cursul pentru delta-plan, 
care va avea loc în a- 
ceastă lună la Brașov. 
(I.M.)

Rubrică realizată de 
V. STRĂUȚ

vo Infoptnorn'

spune și despre minerii 
din brigada condusă de 
Victor Romeghea. Cu uti
lajul din dotare — tot un 
modern complex de susți
nere și tăiere mecanizată a 
cărbunelui — s-a obținut, 
în primele șase luni ale 
acestui an, o productivita
te medie de 14 tone de 
cărbune pe post, fapt ce 
constituie o reușită, avînd 
în vedere că în ultima 
parte a anului trecut pro
ductivitatea muncii la a- 
ceastă brigadă era doar 
de 8 tone de cărbune pe 
post.

De ce însă' o scădere a 
productivității cu aproape 
3 tone de cărbune pe post 
în primele zile ale lui iu
lie, comparativ cu aceeași 
perioadă din iunie ? 
semn de întrebare 
rit. Același semn de 
trebare apare și în 
brigăzii conduse de Gavri- 
lă Meszaroș, din panoul 
5, stratul 
Complexul 
ploatat de 
a reintrat 
începutul acestei luni. Du
pă o reparație care a du
rat aproape o jumătate de 
an. Productivitatea muncii 
realizată în primele patru 
zile ale lui iulie este de 
7,5 tone pe post, mică, dar 
oricum, superioară cu două 
tone pe post celei din pe
rioada anterioară de func
ționare (noiembrie '80 —
iunie ’82). Nu negăm că de

Un 
hedo- 

în- 
cazul

din ]
18, blocul I. 
mecanizat ex- 
această brigadă 
în plin de la

a înțelege
vină ar fi și condițiile tec
tonice. Dar, cele două ca
zuri similare prezentate 
trebuie analizate în spirit 

critic și autocritic în co
lectivul I.M. Paroșeni.
Dacă în ceea ce privește 

complexele de susținere și 
tăiere mecanizată a căr
bunelui se stă bine, alta 
e situația în cazul combi
nelor de înaintare. Din opt 
combine de înaintare, cîte 
se află în dotarea I.M. 
Paroșeni, doar patru sînt 
la front Restul stau nefo
losite — din februarie și 
septembrie 1982 I — fie Ia 
atelierul electromecanic, fie 
la I.P.S.R.U.E.E.M. Amor
tismentul plătit lunar pen
tru ele este de aproape 
150 000 lei. Lipsa din sub
teran a celor patru combi
ne s-a repercutat negativ 
și asupra realizării pla
nului la lucrările de pre
gătiri : peste 800 ml sub 
sarcinile de plan ale pri
mului semestru al anului. 
O situație îngrijorătoare 
care reclamă o rezolvare 
urgentă din partea condu
cerii minei. Explicația 
cum că „...ne-am profilat 
pe un anumit gen de com
bine, care sînt adaptate la 
condițiile noastre de ză- 
cămînt”, nu este satisfă
cătoare. Este vorba de u- 
tilaje pentru achiziționa
rea cărora s-au cheltuit 
milioane. Și banii trebuie 
recuperați. Cum? Folosin- 
du-le I
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întregului municipiu,
o ținută îngrijită,

în-

mna
SCRISOARE DESCHISĂ

Avem un nou și frumos 
parc al municipiului, ală
turi de o la fel de fru
moasa clădire a Teatrului 
de stat; se continuă, atît 
spre nord, cît și spre sud, 
extinderea Bulevardului 
Republicii; se impun prin 
originalitate și frumusețe, 
covoarele florale din zona 
apropiată cel mai mult de 
finele detaliilor de 
matizare ; apropiata 
cheiere a lucrărilor 
fața blocului 1 A
cent dat în folosință —, 
ne anunță un nou „pun^t 
de atracție" al orașului 
situat vis-â-vis de comple
xul comercial. „Hermes" 
recunoscut model arhi
tectonic ce prefigurează 
viitorul centru civic 
Petroșaniului.

De-a lungul șoselei 
ționale (DN 66A), de 
furcația Iscroni pînă 
Vulcan, gospodari 
nici harnici cosesc 
de lîngă acostament,
răță șanțurile de iarbă 
aluviuni, retrag și înlocu
iesc gardurile din lemn 
inestetice cu garduri mai 
frumoase și mai durabile 
din plasă metalică. Demnă 
de consemnat este și ac
țiunea organizată de edilii 

-așului Vulcan pentru 
curățirea și văruirea în
tregului zid de sprijin din 
dreptul termocentralei Pa- 
roșeni. Un exemplu de fe
lul cum se poate păstra

siste- 
în- 
din 

- re-

ordinea și curățenia ora
șului, chiar în condiții de
osebite de șantier, 
I.C.M.M. Petroșani 
maistrul Mihai 
șeful punctului de 
blocuri 
care a 
te de 
străzii 
limitează șantierul), iar a- 
poi l-a curățat de moloz.
De la conducerea între-

oferă 
prin 

Murgescu, 
lucru 

din strada Horia, 
ferit în bună par- 

degradare trotuarul 
Cloșca (cu care se

că
ti
se

viață o ținută aleasă, 
grijită, demnă.

Este cunoscut faptul 
se continuă eliberarea 
nor amplasamente,
construiesc noi obiective. 
Tocmai acestor zone trebu
ie să li se acorde o atenție 
sporită. Sînt în discordan
ță cu regulile în vigoare 
și îndatoririle noastre ce
tățenești neîmprejmuirea 
de către Grupul de șantie-

al

na- 
bi- 
la 

local- 
iarba 

cu- 
Și

la

prinderii am aflat că in 
curînd întregul șantier va 
fi împrejmuit cu panouri 
metalice, fapt care evită 
poluarea cu noroi și praf 
a drumurilor de acces 
acest punct de lucru.

Facem aceste sublinieri 
pentru a consemna ceea ce 
este bun, util și plăcut în 
domeniul edilitar-gospodă-' 
resc, realizat de întreprin
deri și cetățeni, i 
declarată de a 
inițiativele și 
pozitive. Pentru 
în întîmpinarea 
de la 23 August, 
cei ce trăim și 
aici în Vale, trebuie 
dăm cadrului nostru

la

cu dorința 
generaliza 
exemplele 
că, acum, 
sărbătorii 

, noi, toți 
muncim 

să 
de

ne- 
cetă-

j 
g 
i Din Legea nr. 10,1982
i

I

s

:

I

i

c

Este bine să reținem 
reglementările 

în vigoare
Toți cetățenii au îndatorirea de a asigura între

ținerea și curățenia locuințelor, a anexelor gospodă
rești, a curților și împrejmuirilor acestora, precum și 
de a participa la realizarea tuturor măsurilor privind 
buna gospodărire a localităților (Art. 16, pentru ne- 
respectare, amenda este de 200—1000 lei).

Unitățile socialiste care execută lucrări de cons
trucții, de reparații și demolări la clădiri, de instala
ții tehnico-edilitare, de reparații sau întreținere a 
acestora sînt obligate să împrejmuiască șantierele de 
construcții, de executare a altor lucrări și să ia mă
suri de întreținere corespunzătoare a împrejmuirilor; 
să mențină ordinea și curățenia pe căile publice din 
jurul șantierului, inclusiv a părților din calea publică 
cuprinse în organizarea de șantier (Art. 13, pentru 
nerespectare, amenda este de 5000—10 000 lei).

Amenajări intermediare
Raspunzînd la semnalarea critică 

articolul „Ce s-a făcut și ce mai trebuie 
făcut la poarta sudică a municipiului", 
publicat în „Steagul roșu" nr. 9 576 din 28 
iunie a.c., în care a fost vizată, conduce
rea Unității forestiere de exploatare și 
transport Petroșani ne precizează că s-au 
solicitat fondurile necesare în vederea a- 
menajării prin asfaltare a intrării în de
pozitul ce-1 deține la Livezeni, iar pînă la 
eventuala aprobare a acestora „se vor 
face amenajări cu posibilități locale". 
Foarte bine. în locul denivelărilor de pe 
spațiul larg din fața depozitului și a no
roiului scos pe șoseaua asfaltată de ve
hiculele care ies din depozit, este de pre
ferat piatra spartă compactată. Deși in
termediară, această măsură este totuși 
binevenită.

din

între vorbe și fapte, 
deplină concordanță

Vizată în același articol, conducerea 
Secției de mobilă Petroșani a întreprin
derii de prelucrare a lemnului Deva, re
cunoaște, în răspunsul trimis redacției că, 
intr-adevăr criticile aduse sînt întemeia-

cores- 
cîteva 
sediul

de- 
cu

re Valea Jiului al T.C.H. 
a punctelor mari de lu
cru din cartierul Petroșani- 
Nord, parcarea de către 
S.D.E.E. a mașinilor pe un 
loc neamenajat corespun
zător în timp ce există o 
parcare amenajată 
punzător la doar 
zeci de metri de
provizoriu al unității, 
gradarea și acoperirea 
moloz de către oamenii de 
la I.G.C.L. a trotuarelor 
străzilor V. Conta și, în 
continuare Cloșca, neîntre- 
ținerea curățeniei pe por
țiunile de drum și trotuar 
care le dețin unele între
prinderi, instituții și cetă
țeni. Stăruim asupra a-

ceste; zone deoarece, după 
cum bine se știe, pînă la 
finalizarea construirii bu
levardului și noului drum 
de tranzitare a orașului, în
treaga circulație, din Piața 
Victoriei pînă în strada 
Mihai Viteazul se va des
fășura în continuare pe. 
străzile existente, care tre
buie întreținute în mod co
respunzător. Șantierele ne
împrejmuite, trotuarele a- 
coperite de moloz, mij
loacele de transport între
țin surse mari de poluare 
a străzilor orașului ; sînt 
exemple cu influențe 
gative în rîndurile
țenilor, pentru că nu li se 
poate pretinde lucrători
lor de la sectorul de gos
podărie comunală și cetă
țenilor să curețe după alții. 
Nu pledăm pentru scutirea 
lucrătorilor de la sectorul 
de gospodărie comunală 
de obligațiile lor, care vi
zează o mai corespunză
toare întreținere a curățe
niei chiar pe străzile cen
trale ale orașului, dar da
că, împreună cu ei, toate 
magazinele, instituțiile, toți 
cetățenii 
perioada 
parte 
de la 
ile în 
dinea,
rașului vor avea numai de 
cîștigat în folosul nostru, 
al tuturor.

Toma ȚÂȚARCA

și-ar onora în 
care ne mai des- 
marea sărbătoare 
August, obligați- 

or-

de
23 
acest domeniu, 
curățenia, ținuta o-

:

i
i

I !

i

te, dar notează că la rezolvarea proble
melor gospodărești subliniate în articol 
trebuie să contribuie și întreprinderea de 
drumuri și poduri Deva, I.P.S.R.U.E.E.M. 
și cooperativa „Unirea" (unități datoare 
redacției cu răspunsurile legale la semna
lările critice ce le-au fost adresate prin 
același articol). De acord. Pentru o ase
menea rezolvare, prin participarea tuturor 
unităților din zonă, a opinat și articolul, 
zona respectivă fiind porțiunea de la 
stația PECO pînă la podul peste Jiul de 
Est. Amenajările pentru care pledăm re
clamă, de asemenea, contribuții substan
țiale și din partea fabricilor de pîine și 
produse lactate. Conducerile fiecăreia din
tre aceste unități știu ce au de făcut în 
porțiunea din dreptul ei, așa cum prevede 
Legea nr. 10/1982, iar o acțiune unitară 
și bine organizată pentru înfrumusețarea 
„porții sudice" a municipiului nostru nu 
ar mai trebui amînată.

„Lucrări de înfrumusețare, ca vopsitorii, 
curățirea taluzului care ne aparțin — se 
subliniază în răspunsul secției de mobilă 
—, ne angajăm să 
de 15 zile".

E bine că secția 
obligațiile. Trebuie 
be la fapte. ___ „

La Fabrica de produ
se lactate Petroșani pre
gătesc pentru conserva
re în vederea iernii 
cașul din lapte de oaie 
și de vacă, produse a- 
chiziționate de la cres
cătorii de animale con
form contractelor în
cheiate.

le rezolvăm în termen

de mobilă își cunoaște 
trecut, însă, de la vor-

Nicolae Ionașcu
instalator i-a spart tava
nul casei, a depistat de
fecțiunea, a lărgit-o, fă
ră să închidă robinetul 
din subsol. „Vă puteți da 
seama ce s-a întîmplat 
cînd a venit apa caldă. 
Au fost inundate zdra
văn două apartamente, 
respectiv nr. 1, al meu, 
și al vecinului, nr. 21 din 
blocul E 1 m, scara I" 
— scrie cu amărăciune 
Dumitru Grădinaru.

A doua sesizare, sem
nată de Constantin Leuș- 
tean, locatar al aparta
mentului nr. 13 din blo
cul G 4, scara I, se re
feră, de asemenea, la o 
pătrundere de apă prin 
tavan. Reparația necesa
ră a fost solicitată 
locatar încă din luna 
cembrie 1982. „Pînă 
primăvară, nu putem 
ce nimic" 
Pină la jumătatea 
iunie, semnatarul 
rii a insistat în repetate 
rînduri. Rezultatul: a
fost vizitat în două rîn
duri de instalatori de la 
E.G.C.L.V., care l-au lă
murit că problema nu 
este de domeniul lor. A 
fost pasat de la șeful de 
sector la maistru și in
vers. Problema e cunos
cută, dar rezolvarea ei se 
amină mereu.

Primăvara a trecut, 
de acum vară, timp 
mos a fost destul, 
făcut și promisiuni, 
apartamentele 1 și 21, din 
blocul E lm și 13 — 14 
din blocul G 4 continuă 
să fie afectate de scăpă
rile de apă. Oare cît 

.Mergi timp le trebuie instalato- 
rilor de la E.G.C.L. Vul
can să repare o conduc
tă ? Să ne dea un răs
puns cei care-i coordo
nează și-i plătesc, 
pectiv tovarășul 
tor al Exploatării 
gospodărie comunală 
locativă Vulcan — 
noasa, Nicolae Ionașcu.

re
ia 
în

Tovarășului director al I.G.C.L, 
Vulcan-Aninoasa,

Două scrisori sosite 
cent la redacție de 
Vulcan ne-au reținut
mod deosebit atenția. în 
prima, Dumitru Grădi
naru ne destăinuie cît a 
stăruit pentru repararea 
unei conducte de către 
instalatorii de la Exploa
tarea de gospodărie 
munală și locativă 
localitate. Și tot nu 
reușit. „Conducta — ! 
semnatarul 
este spartă de mai 
de două luni. Prima soli
citare pentru ' reparare 
am adresat-o E.G.C.L. în 
aprilie a.c.“. în 12 apri
lie, deci surprinzător de 
operativ, a fost vizitat la 
domiciliu de trei instala
tori. Au venit, s-au ui
tat și... au plecat. în 25 
aprjlie, a repetat drumul 
pînă la sediul E.G.C.L., 
unde a constatat că în 
dreptul solicitării ante
rioare scria: „în lucru". 
Pe data de 28 aprilie, alți 
doi instalatori au venit și 
au privit îndelung țeava 
spartă, dar, la fel ca și 
primii trei, nu i-au fă
cut nimic. în zilele de 9 
și 11 mai au avut loc 
alte două vizite recipro
ce, încheiate cu același 
rezultat. Cu ocazia insis
tenței din 14 mai, Dumi
tru Grădinaru a aflat că 
instalatorii s-au mutat la 
punctul termic nr. 7. „A- 
colo trebuie să vă adre
sați" — a fost îndrumat. 
Așa a făcut. Inginerul de 
serviciu, om înțelegător, 
i-a dat imediat un insta
lator care însă, la nici 
30 de metri de punctul 
termic, i-a zis : 
dumneata înainte acasă, 
că vin și eu". Dar n-a 
mai venit. întors la punc
tul termic ca să afle ce 
s-a întîmplat, Dumitru 
Grădinaru a fost luat în 
primire cu... „Ce tot in
siști dumneata, nu știi 
că e sîmbătă și lucrăm 
numai pînă la ora 12?“. 
în sfîrșit, în 16 mai, un

co- 
din

i a 
scrie 

sesizării —, 
bine

de 
de- 

la 
fa- 

— i s-a spus, 
lunii 

scriso-

Este 
fru- 
s-au 
dar

res- 
direc- 

de 
Și 

Ani-

Semne de întrebare
De anul trecut...

Mă rog, a trebuit devia
tă' o mică porțiune din 
conducta de apă pentru că 
a fost lărgit podul peste 
Maleia. Muncitorii și-au 
făcut datoria, lărgirea po
dului s-a terminat, 
semenea, de anul 
Au rezultat niște 
de țevi, mai groase 
subțiri, bune numai 
tru oțelării. Au fost puse 
mai încolo, adică lîngă pe
retele din spatele halelor 
agroalimentare. Și acolo 
sînt și azi. De anul trecut. 
Semn că trebuia să 
urmeze cineva, care 
transporte țevile și să facă 
ordine. Dar lucrurile se 
petrec exact invers. Lîngă 
țevi au început să se a- 
dune molozul, bucățile 
de asfalt rezultat din de

de a- 
trecut. 
capete 
și mai 

pen-

mai
să

Răspundem cititorilor
• IOAN

— Banița : 
posibilități de a vă repara 
greșeala. “ 
pe cea mai avantajoasă și 
anume : prezentați căprio
rul (pe care l-ați prins din 
pădure și crescut) la Aso
ciația județeană a vînăto- 
rilor și pescarilor sportivi, 
Deva. La predare veți pri
mi pentru căprior 400 lei, 
iar pentru îngrijirea Iui 
timp de un an — 200 lei.

o UN GRUP DE MINERI 
din căminul de nefamiliști 
al I.M. Dilja, Petroșani : 
Primirea cu întîrziere de 
către dv. a corespondenței

CAPEȚ, Jitoni 
Sînt mai multe

O recomandăm

s-a datorat adresei incom
plete, adică mențiunii 
„...strada Republicii nr. 7“ 
de pe plicuri, caz în care 
acestea au fost cartate la 
Grupul școlar minier Pe
troșani, care are căsuță
poștală la Oficiu) munici
pal de poștă și telecomuni
cații și se află tot la nr. 
7 Pentru înlăturarea 
tîrzîerilor este necesar 
scrieți pe plicuri, 
nume și prenume, 
completă și anume, 
Republicii nr. 7, 
de nefamiliști al I.M. Dîl- 
ja, camera..., codul 2675.

în
să 

după 
adresa 
strada 

căminul

s:

i1 fI
I

capări, alte diverse rezi
duuri. Mai încolo, zeci de 
elemente de cazan termic 
și alte țevi blochează un 
spațiu de zeci de metri pă- 
trați. Tot de anul trecut. 
Sîntem în iulie 1983. Ne
cesitatea ordinii pe între
gul spațiu la care ne refe
rim a devenit acută. Cine 
o face ?
Scaunele rupte sînt la 

umbră, iar berea... 
la soare

„Familial" a rămas sin
gura unitate de alimenta
ție publică din partea cea 
mai nordică a Petroșaniu
lui. La orele de masă, con
sumatorii o aglomerează 
la maximum. Este deci 
căutată și necesară. Zilele 
tre'cute i-a trecut pragul și 
o echipă de control al oa
menilor muncii care a 
vrut să vadă ce efect au 
avut niște propuneri con
semnate mai înainte în re
gistrul unic al unității. 
Spre surprinderea membri
lor echipei de control, bu
toaiele cu bere se aflau 
tot pe trotuarul din fața 
unității, berea se servea 
încălzită... de soare, iar un 
spațiu umbrit, loc numai 
bun pentru păstrarea be
rii din incinta din spatele 
unității era blocat 
scaune scoase din uz. 
șadar, scaunele rupte 
Umbră, iar butoaiele
bere... la soare. Desigur, 
o practică nu prea „fami
liară" cu normele servirii 
ireproșabile, proprii co
merțului nostru, dar încă 
promovată la „Familial". 
Pînă cînd ? J

CU 
A- 
la 
cu
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Schimb de mesaje între 

președintele României 
și președintele Siriei

MOSCOVA

DAMASC 7 (Agerpres). 
I.a Damasc a avut Ioc un 
schimb de mesaje între 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și Hafez Al-Assad, pre
ședintele Republicii Arabe 
Siriene.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu a 
fost transmis președintelui 
Hafez Al-Assad un mesaj 
de prietenie, împreună cu 
cele mai bune urări de să
nătate și fericire persona
lă. de pace și prosperitate 
poporului sirian prieten.

Președintele R.A. Siriene

a mulțumit călduros pen
tru mesaj și urările primi
te și a rugat să se trans
mită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un mesaj 
cordial și cele mai calde 
urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăsta
re și progres poporului ro
mân prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului si
rian a tovarășului Gheor- 
ghe Oprea, prim-viceprim 
ministru al guvernului ro
mân. care întreprinde o 
vizită în Siria.

Semnarea unor acorduri 
de colaborare 

româno-sovietice
MOSCOVA — Trimisul 

Agerpres, M. Fabian, trans
mite : La Moscova au fost 
semnate două acorduri gu
vernamentale de colabora
re româno-sovietică în do
meniul industriei aeronau
tice.

Documentele stabilesc co
laborarea între cele două 
părți în fabricarea de mo
toare de aviație.

Din partea română, a- 
cordurile au fost semnate 
de Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor 
de mașini, iar din partea

sovietică de 1 .P. Riabov, 
președintele Comitetului 
de stat pentru relațiile e- 
conomice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri 
al UJl.S.S.

FILME

Extragerea 
31 6 30 21.

Fond total 
1 077 119 Iei 
228 197 
tegoria

a II-a: 3 18

dc câștiguri: 
din 

lei report la 
I.

ca re 
ca-

No
U-

Bucu-
RADIO

au-
știri.

LA GENEVA A AVUT 
LOC, joi, o ședință ple
nară a delegațiilor U.R.SjS. 
și S.UA. Ia negocierile pri
vind limitarea și reduce
rea armamentelor strate
gice, informează agenția 
TASS.

LOCUITORII PALESTI
NIENI din Nablus — Cis
iordania — au organizat o 
demonstrație de protest 
împotriva practicilor re
presive ale autorităților is-

raeliene de ocupație, in
formează agenția WAFA. 
în urma acestei acțiuni, a- 
rată agenția, trupele is- 
raeliene au impus restric
ții de circulație în mai 
multe zone ale orașului.

POTRIVIT ESTIMĂRI
LOR Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa

(CEE) (O.N.U.), în cursul 
anului 1981 pe șoselele din 
Europa și-au găsit moartea 
84 300 de persoane în ur
ma. unor accidente de cir
culație, iar 2,1 milioane au 
fost rănite Intr-un „cla
sament" al celor mai nu
meroase accidente rutiere, 
R.F.G. se afla pe primul 
loc, cu 362 617 cazuri în
registrate, fiind urmată de 
Marea Britanie (253 000) și 
Franța (241000), informea
ză agenția France Presse.

GUVERNUL BRITANIC 
FINANȚEAZĂ NOI 

PROGRAME DE 
ÎNARMARE

LONDRA 7 (Agerpres) 
Programul de apărare pu
blicat miercuri de guver
nul Marii Britanii preve
de o creștere a cheltuieli
lor militare ale țării cu 
13,4 la sută pe anul fiscal 
1983/1984 — față de anul 
curent. Totalul cheltuieli
lor militare, cuprinse în 
Cartea Albă a guvernului 
Plivind apărarea, ar ur
ma să se cifreze la 15,97 
miliarde lire sterline (24,53 
miliarde dolari).

Pe de altă parte, în 
Cartea Albă, se arată că 
guvernul conservator este 
hotărît să aplice progra
mul de înlocuire a actua
lelor rachete nucleare „Po
laris", amplasate pe sub
marine cu sistemul de ra
chete „Trident".

PETROȘANI — 7 
iembrie : Zorro, 1-11 ; 
nirea: Buletin de 
rești.

LONEA: Profetul, 
rul și ardelenii.

ANINOASA : Concurs.
VULCAN — Luceafărul: 

Nimic nou pe frontul de 
vest, I-II.

LUPENI — Cultural : 
La capătul liniei.

URICANI : Secvențe.

Buletin de
Ritmuri matinale.

di-

TV.
15,00
15,05

Telex.
Consultații 
admiterea 
țămîntul

pentru 
în învă- 
superior 

tehnic Fizică; 
tematică. 
Emisiune în 
germană. 
Rezultatele 
rii Loto. 
La volan. 
1001 de seri, 
închiderea 
mului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică. 
Cîntece pe 
dumneavoastră. 
Cadran mondial. 
Film artistic. Răsu
nă valeu.

22,30 Telejurnal.

la,30

17,35
17,50
18,00

20,00
20,20

20,35

20,50
21,15

Ma

limba

trage-

progra-

econo-

adresa
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Start în sferturile de 
finală a „Cupei Davis“ 

la tenis
MELBOURNE 7 (Ager

pres). începînd de astăzi 
și pînă duminică, la Bris
bane se va desfășura me
ciul dintre echipele Româ
niei și Australiei, contând 
pentru sferturile de finală 
ale tradiționalei competi
ții internaționale de tenis 
„Cu . Davis" (grupa de 
elită, nonzonală).

Conform tragerii la sorți, 
în primele două partide de 
simplu. Florin Segărceanu 
îl va întilni pe Pat Cash, 
iar Ilie Năstase va juca 
în compania Iui Mark Ed
mondson. Sîmbătă este 
programată partida de du
blu, iar duminică se vor 
desfășura ultimele partide 
de simplu : Ilie Năstase 
— Pat Cash și Florin Se
gărceanu — Mark Edmond

son.

Clasamentul pe medalii 
la Jocurile Mondiale 

Universitare

, Cupa municipiului66 la

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 6 IULIE 1983
Extragerea I : 42 29

28 35 45 ;

5,00
5,05
6,00 Radioprogramul 
mineții. 7,00 Radiojurnal.
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 10,05 
Știința și viața. 10,25 Atlas 
folcloric. 10,50 Partidul, 
inima țării. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Vreau să 
știu. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 De toate pen
tru toți turiștii. 12,30 Din 
comoara folclorului. 12,45 
Avanpremieră Radio-TV. 
13,00 De la 1 la 3. 15.00 
Student club. 16,00 Bule
tin de știri. 16,05 Radio- 
reflector. 16,25 Creații co
rale. 16,40 Coordonate 
economice. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Pentru pa
trie. 17,45 Interpreți de 
muzică populară. 18,00 
Orele serii. Radiojurnal, 
(ora 18,00). Radiojurnal 
(ora 20,00). Seară cultu
rală. O zi într-o oră. Ra
diojurnal (ora 22,00). 23,00 
Pagini din operete. 23,30 
—3,00 Non stop muzical. 
(Buletine de știri la ore
le: 24,00 ; 2,00).

36

EDMONTON 7 (Ager
pres). După cinci zile de 
întreceri, clasamentul pe 
medalii la Jocurile Mon
diale Universitare de la 
Edmonton se prezintă ast
fel : 1. U.R.S.S. — 35 de 
aur, 12 de argint, 13 de 
bronz; 2. România — 4— 
7—4; 3. S.U.A. — 3—14—8; 
4. Italia — 3—5—5; 5 R.P. 
Chineză — 3—2—3; 6. Ca
nada — 3—1—14; 7. Japo
nia — 2—1—3; 8. Marea 
Britanie 1—2—0; 9. Aus
tralia —; 1—0—1; 10. Fran
ța — 0—3—1; 11. Olanda
— 0—2—0 ; 12. Cehoslova
cia — 0—1—0; Tanzania
— 0—1—0; Iugoslavia — 
0—1—0; 15. Brazilia — 
0 -0—1; Cuba — 0—0—1 • 
Nou.- Zeelandă — 0—0—1; 
R.F. Germania — 0—0—1; 
Tunisia — 0—0—1.

3

Asociația sportivă „Uti
lajul" Petroșani, cu spriji
nul comisiei municipale de 
șah, a inițiat organizarea 
..Cupei municipiului", cu 
participarea celor mai buni 
jucători din asociațiile 
sportive cu secții de șah, 
c•—n sînt : „Preparatorul"
Lupeni „Utilajul", „Hidro
min" și „Constructorul mi
nier", toate din Petroșani. 
La întrecerile care sînt în 
plină desfășurare, sînt în
scriși un număr de 18 ju
cători. Iată și rezultatele 
primei runde : Sorin Crețu 
(Utilajul) — Ladislau Ur- 
lich (Hidromin) 1—0, So
rin Popa (Preparatorul) — 
Endre Biro (Hidromin) 1—0, 
Iosif Albert (Utilajul) —

Eugen Șink (Constructorul 
minier) 0—1, Dumitru Ciu
ta (Utilajul) — Mihai Un- 
gureanu (Preparatorul) 
0—1, Nicolae Mesaroș (Pre
paratorul) — Mihai Secrie- 
ru (Utilajul) 1—0, Adrian 
Sink (Constructorul) — 
— Alexandru Popescu 
(Utilajul) 0—1. Natalia 
Screbnic (Hidromin) — 
loan Berzan (Hidromin) 
0—1. Partidele dintre Lau- 
rean Manațe (Utilajul) — 
Viorel Gruianu (Hidromin) 
și Petre Predcscu (Prepa
ratorul) — Viorel Diaconu 
(Hidromin) au fost între
rupte.

S. BALOI

Mica publicitate
VlND circular ABRIC 

și autoturism Wartburg. 
Informații, Pașca Ion, stra
da Crividia, Vulcan. (756)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Gogo- 
șanu Mariana, eliberată 
de întreprinderea de tri
cotaje Petroșani O declar 
nulă. (762)

Duminică, 10 iulie

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învă- 

: țămîntul superior a-
gricoL

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

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
17,00 Film serial — Enei- 

da — episodul 2.
18,40 Micul ecran pentru 

cei miel.
19,00 Telejurnal.
19.20 Cîntarea României.
19,50 Telecinemateca.

Ciclul: Dosarele e- 
cranului.
Waterloo.

22,00 Varietăți muzicale.
22.20 Telejurnal.

— Sport.
22.30 Avanpremieră săp- 

tămînală TV.
Luni, II iulie

14.30 Telex.
14,35 Emisiune în limba 

maghiară.
17.30 R.P. Mongolă

17.50
20,00
20,20

20,35
20,45

21,10
21,40
21.50

22,15
22,30

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
A patriei cinstire. 
Orizont tehnico-
științific.
Tezaur 
Curier
Roman

folcloric, 
cetățenesc, 
foileton

Marile speranțe, ul
timul episod.
Ritmuri muzicale.
Telejurnal.
Marți, 12 iulie

11,00 Telex.
11,05 Almanahul familiei.
11.35 Caleidoscop muzi- 

cal-coregrafic.
11,55 Roman foileton — 

Marile speranțe, ulti
mul episod.

12,20 Actualitatea econo
mică.

12.35 Ecran de vacanță — 
desene animate: Po
vestiri din Pădurea 
Verde.

16,00 Telex.
16,05 România pitorească.
16,25 Clubul tineretului.

econo-

17,00 Amfiteatru 
țese.

studen- 17,30 Partid și țară, 
minos destin.

lu-

17,50 1001 de seri. 17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. 20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo- 20,25 Epoca marilor îm-

mică. pliniri.

PROGRAMUL TV
20.30 Videotcca interna

țională.
20,55 Forum politico-ideo

logic.
21,10 Teatru TV — Eu 

sînt tatăl copiilor, 
de Angela Bocancea.

22.30 Telejurnal.
Miercuri, 13 iulie

16,00 Telex.
16,05 Din orarul școlar... 

al emisiunii școlare.
16.30 Viața culturală.
17,00 "Tibuna O.D.U.S.
17,20 Tragerea pronoex-

pres.

20,45 Discorama : Zizi Jcan- 
maire (Franța).

21,00 Stop-cadru pe mapa
mond.

21,15 Film artistic. Zbor 
planat.
Premieră TV — pro
ducție a Casei de 
filme Trei.

22,30 Telejurnal.
Joi, li iulie

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11,35 Film seria] — Bule

vardul Paulista. Epi
sodul 12.

12,20 -Album coral.

n 
I 
I
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PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Nemeș 
Lajos, eliberată de I.M. 
J -.peni. O declar nulă.
(763)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iosif 
Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (764)

ANUNȚ DE FAMILII'

Vasile, soțul, Mia, Mihaela, Iluța, fiice, ginerii și 
nepoții, anunță cu adîncă durere încetarea din viață, 
după o lungă și grea suferință, a aceleia care a fost 
o bună soție, mamă si bunică

NICULESCU ELENA (Buna)
înhumarea va avea loc în ziua de 9 iulie, ora 17, 

dc pe strada Republicii, bloc 107, Petroșani.
îi vom păstra în memorie chipul ei luminos și 

bun. (765)

12.35 Ecran de vacanță — 
Desene animate : Mi
cuța Nell.

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță —

Arabella, episodul 3.
16.30 Studioul tineretului.
17,40 Franța — Călătorie 

în vest.
20,00 Telejurnal.
20,20 Tineri în țara tine

reții.
20.30 Fotograme din reali

tate.
21,10 Film artistic.

Ciclul „Mari actori". 
Tabloul — producție 
a studiourilor fran
ceze.

22.30 Telejurnal.
Vincfi, 15 iulie

15,00 Telex.
15,05 Din marca carte a 

patriei. •
15.30 Emisiune în limba 

germană.
17,25 Tragerea loto.
17.35 La volan — emisiu

ne pentru conducă
torii auto.

17,50 1001 de seri.

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Cîntece pe adresa dv.
20,45 Cadran mondial.
21,10 Film artistic.

Ciclul „Mari actori". 
Așa e dragostea...

22.30 Telejurnal.
Sîmbătă, 16 iulie

11,00 Telex.
11,05 Film artistic : Copilul 

lui PoBy.
12.25 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
18.20 Reportaj ’83.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
19.40 Teleenciclopcdia.
20.25 Serial I.L. Caragialeî 

Despre cometă.
20.35 Dansați cu noi.
20.50 Film serial : Bulevar

dul Paulisla.
21.30 Meridianele umoru

lui și cîntecului.
22.40 Telejurnal.
22.50 Nocturna muzicală.
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