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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,"

Sub președinția tovarășului Nicolae nat realizarea de noi progrese pe calea 
Ceaușescu, secretar general al Partidului dezvoltării intensive a economiei naționa- 
Comunist Român, joi, 5 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.K.

In cadrul ședinței a fost examinat Ra
portul privind situația economico-finan- 
ciară pe ansamblul economiei naționale 
în anul 1983, rezultată pe baza analizei 
de bilanț, precum și Programul de 
suri pentru îmbunătățirea activității 
conomico -financiare.

Insușindu-și întrutotul aprcierea 
mulată de tovarășul

mă-
e-

for
mulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referitoare Ia înfăptuirea planului de dez
voltare economico-socială a țarii în 1983, 
Comitetul Politic Executiv a subliniat că, 
în anul trecut, s-a acționat cu rezultate 
tot mai bupe pentru soluționarea pro
blemelor și înlăturarea neajunsurilor de
terminate, îndeosebi, de condițiile econo
mice internaționale grele, obținîndu-se re
alizări importante în toate domeniile. S-a 
subliniat că înfăptuirea sarcinilor prevă
zute în planul național Unic și a pro
gramelor speciale — pe produse, ramuri 
și activități — elaborate sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, a determi-

Ie, a lărgirii și diversificării relațiilor de 
comerț exterior și cooperare economică 
internațională, a sporirii venitului națio- i 
nal/S-a menționat, totodată. Că realizările 
obținute au permis înfăptuirea programe- ’ 
lor privind creșterea nivelului de trai al 
poporului și ridicarea continuă a calită
ții -vieții.' ■

Comitetul Politic Executiv a relevat 
contribuția deosebită pe care a adus-o Ia 
bunul mers al întregii activități econo
mice în anul 1983 cercetarea științifică și 
ingineria tehnologică.

A fost evidențiat, de asemenea, faptul 
că rezultatele financiare ale unităților so
cialiste s_au îmbunătățit, asigurîndu-se o 
circulație bănească sănătoasă, consolida
rea echilibrului bugetar, financiar-mone- 
tar și 'valutar. . ' ■

Apreciind realizările obținute în anul 
1983 în toate domeniile de activitate, Co
mitetul Politic Executiv a subliniat, tot
odată, că ele ar fi putut fi și mai bune 
dacă în toate sectoarele s.ar fi manifes
tat mai mult spirit de răspundere în în-
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La invitația tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
astăzi sosește în țara noastră, tovarășul lose Eduardo dos Santos, 

președintele M.PJL.A,—Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola t z

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește în 
țara nbastră tovarășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Parti
dul Muncii președintele Republicii Populare Angola, care, în fruntea unei de
legații de partid și de stat, efectuează în țara noastră o vizită oficială de prie
tenie, - ■ ' 
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A început cel de-al 
doilea trimestru al anu
lui și după rezultatele în
registrate în primele zile, 
se pare că la majoritatea 
întreprinderilor miniere 
se simte nevoia acută a . 
unor intervenții ferme 
pentru a urni „carul" pro
ducției din situația di
ficilă în care se află. Si
gur, nu ne referim la co
lectivele fruntașe din pri
mul trimestru, colective 
care nu se dezmint nici 
în acest început de lună. 
Mina Petrila are o prb-

țe

La baza succeselor

Un climat de înaltă dăruire 
și angajare muncitorească
Pentru colectivul

Petrila, anul 1983 a 
un an deosebit de rodnic.
Au. fost continuate preo
cupările consacrate moder-: 
nizării extracției cărbune
lui prin extinderea tehno
logiilor avansate si per
fecționarea transportului 
minier. S-a asigurat de
pășirea productivității mun
cii în abataje cu 1,5 — 2 
tone pe .post, rezultat la 
care au Contribuit trei fac
tori: extinderea tavanului 
de rezistență^ perfecționa
rea organizării producției nostru — care a fost dis- 
și a muncii și întărirea cli
matului de disciplină. Rea
lizările colectivului au fost 
puternic stimulate prin ge
neralizarea acordului glo
bal, importantă pîrghie de 
întărire a răspunderii pen
tru organizarea locului de 
muncă și sporirea cointe
resării colective în reali-., 
zarea indicatorilor de plan. 
In mod deosebit, s-au a- 
firmat colectivele sectoare- 
lor V producție și XI ș— 
investiții, conduse de in
ginerii Ioan Mîrlogeanu șî

minei Bujor Bogdan, care au ra- 
fost portat îndeplinirea planu

lui anual cu mult înainte 
de termen, precum și bri
găzile din abataje conduse 
de cunOscuții minări Ștefan 
Alba, Ioan C. "Radu, Vasi
le Glișcă, Ioan Ciobanu, 
de la lucrări de pregătire, 
Kovacs Francisc iar Pavel 
Vasile și Constantin Borș, 
de la investiții, care au 
desfășurat o activitate rod
nică pe tot parcursul anu- 
lui. ■■■/■ ■■

Realizările colectivului

tins recent cu „Drapelul de 
unitate fruntașă pe Combi
nat" — sînt nemijlocit le
gate de efortul mobilizator 
al organizațiilor de p*artid, 
de acțiunile educative în
treprinse de organizațiile 
de sindicat și ale U.T.C. 
destinate valorificării su
perioare a potențialului de

Ghcorghe ȘERBAN.
președintele Comitetului de. 
sindicat de la LM. Petrila

aprilie cu 1849 tone de 
cărbune și tot atît de 
greu sînt de justificat și 
cele 2530 tope restanță, 
pentru aceeași perioadă, 
la mina Vulcan, sau cele 
473 tone minus la mina 
Bărbăteni. Greu de expli
cat, de justificat, pentru 
că de fapt, cu excepția 
minei Bărbăteni și a Ex
ploatării de cariere Cim- 
pu lui Neag, bineînțeles 
(spunem „bineînțeles"* 
pentru că la această uni
tate minieră 
pare cînd își 
te într-o zi 
de plan, ceea 
cum nu s-a

prevederi de la la îm 
ceputul lunii, mina Vul
can are un spor de pro
ducție, față de sarcinile 
de plan, la zi, de aproa
pe 1000 tone de cărbune, 
iar mina Paroșeni de 222 
tone.

Care este însă situația 
la celelalte întreprinderi 
miniere ? Răspunsul 
întrebare este foarte 
piu —îngrijorător, 
ja îngrijorător ’ Mai 
de explicat este 
sau de răspuns Ia. între
barea cum de s-a ajuns 
într-o. asemenea situație, 
-intr-un timp atît de 
scurt ? Greu de explicat 
la mina Aninoasa, care 
a rămas sub prevederile 
de plan, la zi, ale lunii

la
sim- 
De- 

greu 
de ce ?

I
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tone 
zilei

Dorin GHEȚA
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Brigadierul Gh. Stei-' 
ca și doi ortaci (Leon_ 
tin Sima și Gh. Cioloca) 
din sectorul V al I.M. 
Dîlja. formație frunta
șă la lucrări de deschi 
deri șî pregătiri.

Mina Petrila are o 
ducție suplimentar ex
trasă de peste 2600 
de cărbune (plusul 
de 4 abrilie — plus 1066 
de tone), mina Uricani a 
depășit, cu plusul zilei 

de 4 aprilie ■— 1223 tone 
de. cărbune pentru cocs 
—. 2000 tone extrase pes-

excepția a- 
îndeplineș- 
prevederile 
ce pînă a- 

____ întâmplat), 
toate celelalte întreprin- • 
deri ale ‘Combinatului

(Continuare în pag. a 2-a) i

La sectorul VI al I. M. Lupeni f *

Combativitatea minerească trebuie să determine | 
eliminarea absențelor nemotivate !

' .. -
tea să răspundă ? Să fie 
o mustrare a conștiinței ?

. j 11, ■ . Sau nepăsare ? Nu are nici 
Ștefan Radu 31 și, respcc- . măcar puterea de a-și lua 
tiv. 24. îngrijorător

Sporesc roadele 
acțiunilor de curățenie 

și înfrumusețare
\ Au devenit concrete și, aprilie) — după cum ne-a 

deci, convingătoare roa
dele amplelor acțiuni de 
curățenie și înfrumuseța
re desfășurate de cetă
țeni, lucrătorii de la gos
podăria comunală și sera, 
E.G C.L. în ultimele săp- 
tămîni. A fost îmbogățit 
— și trebuie ocrotit cu 
toată grija patrimoniul 
de arbori și arbuști orna
mentali. In extremitățile 
Petroșaniului au î . '
lucrările de modernizare 
ă unor tronsoane noi de 
drumuri, s-au desfășurat 
ample acțiuni de. curățe
nie în cartierele Aero
port și Carpați, continuă 
această activitate în an
samblurile de locuințe 
Hermeș și V. Roaită, iar 
sîmbătă și duminică (7—8

informat E.G.C.L. —-, vor ; 
fi evacuate reziduurile din S 
partea veche a orașului, 
acțiune care va trebui 
sprijinită de' cetățeni prin- 
tr-o participare largă la „ 
încărcarea in mijloacele ; 
de transport a comișei și 
reziduurilor, aflate în 
prezent pe străzi.

In ultimele acțiuni de : 
curățenie și înfrumuseța--' 

început re desfășurate în Petro- j 
întîlnit pe sub- 
Andrei Ștocker, 
cu șoferul Au-. 
de pe autobas- 

de secția

Tonta ȚAȚÂRCĂ

șani i-am 
inginerul 
împreună 
rel Radu, 
culanta oferită

(Continuare în pag. a 3-a)
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Colecti- 
a încheiat 
restanță, la 
extrasă, de

torului car împreună cu Vasile Apucăloaie 25 și, 
comitetul sindicatului pe 
întreprindere, să organi
zeze o „judecată muncito
rească". desfășurată zilele

respectiv, 18, Dorel Bote- 
zatu 38 și, respectiv.

PIESE DE SCHIMB RECONDIȚIONATE i
Mai întîi motivele orga

nizării judecății muncito
rești, la sectorul VI al mi
nei Lupeni. 
vul sectorului 
anul 1983 cu o 
producția fizică
25 238 tone cărbune și un 
număr mare de absențe ne
motivate. S-au luat anga-. 
jamei.te. s-au făcut cri
tici și autocritici. Și. to
tuși, cifrele sfîrșituiui pri
mului trimestru al acestui 
an nu sînt deloc liniști
toare: un minus de 12 044 (!) 
tone și 480 de absențe ne
motivate..

Aceste aspecte au de
terminat conducerea sec-

trecute în sala de apei 
minei. Au fost „judecați*1 
cei care, în anul 1983 și 
primul trimestru al anu
lui în curs, au lipsit nemo
tivat. Lista lor este lungă. 
Vasile Pasciuc ape 33 de 
nemotivate in 1983 și 19 în 
primul trimestru din 1984,

tî- 
trei

faptul că, toți aceștia, sînt 
oameni tineri, sînt căsă
toriți, au copii...

Dorel Botezatu este 
năr. căsătorit, avînd
copii. întrebat de ce a lip
sit în anul 1983 de 33 de 
ori, tor în acest an de 11 
ori. nu răspunde. Privește 
undeva... departe. Ce pu

un angajament. Slab 
și în fața propriilor 
biciuni.

Vasile Pasciuc este 
fel de tînăr. Cînd 
luat la rost, , „motivează" 
cele 19 absențe din trir 
mestrUl 1 cu faptul că i 
s-ar fi anulat concediul... 
„De ce ai lipsit în anul 
1983 de 33 de ori ? — o 
întrebare care rămâne fă-

Aiexandru TĂTAR

este 
slă-

la 
este

(Conitosare to e 2-«>

După cum ne-a infor
mat tovarășul Mircea .Dra
ga, inginer șef mecanic la 
T.F.A. „Vîscoza" Lupeni, 
în cadrul acestei întreprin
deri o însemnată cantita
te de piese de schimb ne
cesare întreținerii și ex
ploatării utilajelor din do
tare sînt asigurate prin __________
eforturi proprii. In atelie- anului pînă în prezent. Ia 

I.F.A. „Vîscoza" au fost . 
recondiționate și introdu-;; 
se în circuitul producției 
piese de schimb in valoa-.’ 
re de peste o jumătate de 
milion de lei. (V.S.)

crapodinele, pompele pen
tru ulei și altele.

Recondiționârea piese
lor se datorește priceperii’ - 
și iscusinței •profesionale 
de care dau dovadă mese
riașii din formația condu
să de maistrul Augustin j
Nagy, de la atelierul e'ec-* 
tromecanic. De la începutul'

rul mecanic al întreprin-
2-. ii se recondiționează 

recuperate ca su- 
bobinelor de ia ma
de filetat, revolve- 
mașinitor de filat.

derii 
piese 
porții 
șinile 
rele
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Un climat de
muncitoreascăși angajare

(Urmare din paging 1)

Foto: Valentin ȘERBU, student

viața 
măsu- . 
dorin- 
obține

■ CONCURS. Miercuri, 
4 aprilie, s-a desfășurat 
concursul științific stu
dențesc la disciplina „Pro
gramarea calculatoarelor 
electronice numerice", or
ganizat deC.A.S.C. al Fa
cultății de mine. Condus 
de șef lucrări Ion Mirită, 
concursul s-a desfășurat 
la nivelul anilor I și III 
abordînd tematica pro
gramării calculatoarelor 
în limbaj „FORTRAN" și 
„BASIC". Concursul a fost 
cîștigat de studentul Ale
xandru Cîrsot din 
III B M.I.M.

■ EXPOZIȚIE DE GRA
FICA ȘI PICTURA. Cer
cul studențesc de „Arte 
plastice", condus de stu
dentul Dionisie Nagy, or
ganizează o expoziție cu 
cele mai reușite lucrări 
de pictură și grafică, în 
holul casei de cultură din 
Petroșani. Expoziția este 
deschisă în perioada 5-10 
aprilie. Le urăm mult 
succes plasticienilor stu- 
denți !

Aspect dc la cursul științific studențesc Ia disci
plina „Programarea calculatoarelor electronice nu
merice".

Fruntașii 
rătnîn fruntași 

(Urmare din pag. 1)

minier Valea Jiului și-au 
îndeplinit prevederile de 
plan ale lunii martie, 
obținînd realizări spec- 

I țaculoase, chiar, în ulti- 
mele zile ale lunii pre
cedente. Și atunci, să 
pupem totul pe seama 
oboselii, a unei mobili- 

i zări, de excepție, doar 
în salturi ? Că de absen
ța unor condiții optime 
pentru îndeplinirea in
tegrală a planului nu se 
poate vprbi. Dovada că 
sînt create condiții o a- 

obținu-, testă realizările 
te și amintite.

Este adevărat, 
tele înregistrate

■ prilie de minerii de 
Lonea, Dîlja și Livezeni 
par a demonstra, pentru 
aceste întreprinderi, o re
venire la norma), planul 
zilei amintite fiind rea
lizat și depășit. Este un 
semn bun, un pas înainte. 
pe calea îndeplinirii 
prevederilor, pas pe care 
îl dorim mai hotărît. A- 
ceastă „cădere" de înce
put de lună trebuie să 
constituie un semnal pen
tru colectivele 
lor miniere în 
a Se mobiliza 
în vederea 
pentru recuperarea res
tanțelor și încheiera celei 
de-a patra luni cu pro
ducții suplimentare de 
cărbune.

rezulta- 
în 4 a- 

la

utlități- 
cauză, de 
exemplar 

redresării,

i

• este cea aplicată de minerii 
conduși de Ștefan Alba, in
titulată „Brigada înaltei 
răspunderi muncitorești" 
cuprinde criterii care o- 
rientează colectivul spre ob
ținerea unei producții su
perioare, concomitent cu 
întărirea climatului în care 
se desfășoară munca, și cu 
afirmarea atitudinii înain
tate chiar dincolo de poar
ta întreprinderii, în 
socială. Sîntem în 
ră să arătăm că din 
ța minerilor de a 
rezultate cît mai bune, la 
mina noastră a luat ființă 
o nouă inițiativă muncito
rească, denumită destul de 
sugestiv „Cel : lai bine gos
podărit loc de muncă". Și 
criteriile ei sprijină în mod 
direct procesul de produc
ție întrucît se știe că cele 
mai bune rezultate sînt 
strîns legate de ordinea ce 
domnește în abataje. „Con
tul colector de economii al 
sectorului" își confirmă o- 
portunitatea cu fiecare Iu - 

mult " nă încheiată, mai cu seamă 
de cînd s-a trecut la gene
ralizarea acordului global, 
care îmbină în 
mod lucrați? inte
resele colectivelor pentru 
realizarea indicatorilor can
titativi și a celor calitativi.

Intr-un climat de înaltă 
angajare patriotică, munci
torească, colectivul minei 
Petrila este hotărît să des
fășoare și în acest an o 
activitate susținută, pentru 
a confirma că rezultatele 
pentru care am primit a- 
ceastă frumoasă distincție 
nu au fost întîmplătoare, 
și că aprecierea și prețui
rea cu care am fost răsplă
tiți ne-a mobilizat mai mult 
în munca ce o desfășurăm. 
Succesele noastre le dedi
căm mărețelor» evenimente 
pe care poporul nostru le 
întîmpină de pe acum cu 
rezultate de excepție: cea 
de-a 40-a aniversare a eli
berării patriei și Congre
sul al XIII-lea al partidu
lui.

care dispunem. Intr-un cla
sament neoficial al hărni
ciei, pe primul Ioc se si
tuează minerii, de la fron
turile productive, cei de la 
pregătiri și investiții. Ei
sînt urmați îndeaproape de 
numeroase alte categorii de 
personal muncitor — me
canicii, elcctrolăcătușii, 
muncitorii din activitatea 
de transport, cei de la ae- 
raj, din atelierele și de
pozitele minei. întreprin
derea dispune de un mare 
potențial uman — munci
tori specialiști, cadre teh- 
nico-inginerești de bază, 
oameni care au acumulat 
o experiență bogată sau 
tineri deosebit de entuziaști 
— și este meritul organi
zațiilor de partid, al grupe
lor sindicale și organizați
ilor de tineret că au pus 
mereu în valoare capaci
tatea lor de gîndire și .ac
țiune, spiritul de inițiati
vă, dăruire și angajare pa
triotică pentru mai 
cărbune.

Colectivul nostru a în
ceput și anul 1984 sub sem
nul unei mobilizări plena
re, pentru a da patriei mai 
mult cărbune. Primul tri
mestru a fost încheiat cu 
o producție suplimentară 
de 20 mii tone de cărbu
ne, ceea ce dovedește că 
la fronturile de lucru este 
bine pusă în valoare expe
riența dobîndită pînă acum, 
atît în aplicarea tehnologi
ilor moderne cît și în ex
ploatarea cu metode clasi
ce a cărbunelui. De aseme
nea, acest rezultat mai de
notă că preocupările noas
tre pentru menținerea la 
nivel optim a factorului 
„climat de muncă", prin
tre pîrghiile de 
hotărîtoare ale_ __
planului, nu au slăbit 
continuă cu un j 
responsabilitate la 
sectoarelor și al formațiilor 
de lucru. Este suficient să 
amintim că o inițiativă cum

■ SPORTIVA. S-a în
cheiat campionatul de 
volei — băieți — pe ins
titut. Finala s-a disputat 
între echipele anilor III B 
de la Facultatea de . ma
șini și instalații miniere 
și II B de la Mine, ulti
mii obținînd victoria cu 
3—1. Urmează ca în zilele 
următoare să se stabileas
că și echipa campioană 
fetelor din institut.

Ion GLUGĂ, 
student

anul

■ SESIUNE DF. COMU
NICĂRI ȘTIINȚIFICE. In 
perioada 13—14 aprilie, se 
desfășoară lucrările se
siunii de comunicări ști
ințifice studențești. Toți 
cei ce doresc să participe 
la simpozionul științific 
sînt invitații noștri!

Temeiuri ale mindriei 
fi elevde a

Deștul de rar — mai a- 
les numai în anumite 

momente sărbătorești, cum 
sînt începutul sau sfîr- 
șitul 
mint 
levii _ _____
gîndurile lor despre școa
la în care învață și Co
lectivele didactice ce-i 
pregătesc zi cte zi. Iată 
de ce apreciem sponta- podărire și înfrumusețare 
neitatea și sinceritatea cu 
care elevul Gorici Gheor
ghe din clasa a X-a, cu 
profil mecanic, se expri
mă cu privire la școala 
in care se pregătește: 
Școala generală nr. 6 Pe
troșani. „Condițiile opti
me de învățătură — 
scrie el —, preocupările 
tovarășilor profesori, care 
ne pregătesc cu pasiune 
să fim oameni utili socie- mîndria de a fi elevi 
tații socialiste în care 
trăim, îmi dau un senti
ment de mîndrie. Pentru 
noi școala este o a doua 
familie, cea în care .. în
vățăm. Toți elevii din 
clasa a X-a, membri ai 
organizației U.T.C., sîn
tem recunoscători școlii 
noastre, partidului și sta
tului care au creat reale 
și nelimitate perspective 
de afirmare a personali
tății tinerei generații". A- 
ceste gînduri tinerești au 
o valoare sintetică pentru 
tot învățămîntul din Va
lea Jiului. Permanenta 
modernizare a spațiilor

anului de învăță- 
— se întîmplă ca e- 
să ne' transmită

didactice și metodologiei 
de învățămînt, integrarea 
organică în practica so- 
cial-economică din muni
cipiu, este însoțită de o 
sporire a calității educati
ve și instructive a lecți
ilor. Argumente ? Impli
carea amplă a elevilor, a 
organizațiilor de tineret, 
în acțiunile de bună gos-

a localităților, dar și pre- 
. zența lor, în număr mai 
mare decît în anii trecuți, 
la etapele concursurilor pe- 
obiecte de învățămînt, au
tentică întrecere a inteli
genței, fanteziei și inven
tivității. Iată doar princi
palele motive pentru care 
colegii elevului Gorici 
Gheorghe își exprimă 

ai
școlii lor.

T. SPĂTARU

Două vrednice mun
citoare: Adriana Do-
bre și Veronica Irina de 
la unitatea nr. 87 cro
itorie mixtă din cadrul 
Cooperativei meșteșu
gărești „Unirea" Petro
șani.

multe ori 
realizării 

ci, 
deplus

i nivelul

(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

—■ Filiala Petroșani —
Cursurile- universității se desfășoară în zilele de 

luni, 9 aprilie a.c.. ora 17, în sălile casei de cultură, 
pentru anii I, III și IV, și marți, 10 aprilie, la ora 
8, la sala c.o.m a Combinatului minier Valea Jiului, 
pentru anul II.

ră răspuns. Cert este că el 
a uitat de obligația de a 
munci pentru a-și putea 
întreține familia.

Vasile Apucăloaie și Ște
fan Radu nu s-au putut 
prezenta în fața ortacilor 
pentru că voiau (probabil) 
să-și completeze lista ab
sențelor. Alți absentomani 
trebuiau în mod firesc 
nici să nu mai figureze în 
cărțile de pontaj ale sec
torului. Ne referim' la 
Francisc Tamaș (65 de ab
sențe nemotivate de la 1 
ianuarie 1983 și pînă în 
prezent), loan Vizi (23), 
Dumitru Becheru (27), An
drei Harangozo (38), Fran
cisc Ianovetz (52); cărora 
li s-au întocmit referate 
de desfacere a contractu
lui de muncă. Numai că, 
aceste referate stau în ser
tare, iar absentomanii în

postura de dezorganiza
tori ai procesului de pro
ducție. Aceasta, în primul 
rînd, datorită lipsei de 
fermitate și exigență față 
de indisciplină, față de 
absențele nemotivate, at-
rzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/»»z«

tificate, încearcă să Ie ia 
apărarea celor care, de fapt, 
îi sfidează, lipsind de la 
șut cînd vor ei. La acest 
capitol este poate cazul să 
amintim și pe maistrul 
Robert »Bogyo, care prea

COMBATIVITATEA MINEREASCĂ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

puțin se ocupă de educarea 
oamenilor și ezită (pe ce 
bază ?) a trece la luarea 
măsurilor de rigoare, 
tunci cînd întocmesc 
feratele de desfacere 
contractului dc muncă.

Petcu are chiar tupeul să asemenea atitudini, 
facă o glumă de prost 
gustr. „Ce să-i judecăm ? 
Ce, eu văd că sînt aici, 
nu lipsesc"!?. La acestea 
se mai adaugă și cele do- 
uă-trei voci care, neiden-

mosferă ce s-a „cuibărit" 
în colectivul sectorului IV.

De fapt, această atitu
dine s-a regăsit și în timpul 
desfășurării acțiunii „Ju
decata muncitorească". Bu
năoară, minerul Ștefan

a- 
re- 

a 
Cu 
șo- 

văelnice, situația de la sec
torul VI al minei Luperii 
nici nu mai miră, abate
rile disciplinare fiind ali
mentate din belșug de in
dolența, nepăsarea și ne

în această săptămînă în social-politică. Semnalăm ■ O AMPLA ACȚIUNE 
toate orașele Văii Jiului., această bună idee de 
(T.S.) prezenta cititorilor ultimele

apariții editoriale cu te
matică social-politică. (T.S.)(g PENTRU TINERI. Mîi- 

ne, de la ora 18, comitetul 
U.T.C. de la mina Vulcan

REV1S-
ora 9.
pionie- organizează, la clubul sin- 

orașului

■ TRECERE IN 
TA. Astăzi, de la 
formațiile artistice 
rești din școlile 
Petroșani vor participa, pe
scena Casei de cultură, la 
un spectacol-trecere în 
revistă. Astfel de manifes
tări, integrate în Festivalul 
național „Cîn tarea Româ-

I
i
I național „Cîntarea Româ- 
I niei", inițiate de Consiliul
I municipal al organizației 
l pionierilor, s-au desfășurat

dicatelor din oraș, o seară 
cultural-distractivă pentru 
tinerii din întreprindere. 
(T.S.) > .

■ EXPOZIȚIE. In sala 
de lectură a bibliotecii de 
la Casa de cultură din Pe
troșani se va deschide as
tăzi o expoziție de carte

■ PROPAGANDA VI
ZUALA. Gazeta „Tineretul 
și producția" de la I.M. Pe- 
trila abordează în ultimul 
său număr, problema disci
plinei. Sub genericul „Ti
neri care nu ne fac cinste" 
sînt dezbătute aspectele 
de indisciplină, situația ne
motivatelor. Este o idee cu 
un pronunțat și combativ 
caracter educativ. (M.B.)

acest prilej au fost colecta
te și însemnate cantități de 
fier vechi, hîrtie și alte 
materiale refolosibile. (V.S.)

a pentru curățirea incintei a 
fost declanșată la I.F.A.
„Vîscoza" Lupeni. Eugen
Pop, Gheorghe Olaru, Iosif 
Otegar, Mihaela Bortilă, 
Angelica Tomă,' Maria 
Csdg, Vasile Udrescu, Iosif 
Gașpar, Lucica Neagu, E- 
mil Drăghici, Marin Floare, 
Gyorgy Nagy, iată doar cîți- Institutul de mine au ple- 
va dintre cei care au par
ticipat la această acțiune. 
Au fost curățite spațiile 
dintre atelierul de tîmplă- 
rie și hala filaturii, din ju-

■ EXCURSIE DE STU
DII. Studenții din anul II 
subingineri exploatări, de 
la cursurile de zi. din

cat ieri într-o excursie de 
studii. Coordonată de asist. 
Univ. Iosif Gruneanțu, ek- 
cursia are ca obiectiv de 

rul filtrelor și din fața sta- documentare Chișcădaga. 
ției compresoarelor. Cu (T.S.)

respectarea legilor și dis
pozițiilor în vigoare.

In contrast cu aceste a- 
titudini, am remarcat 
opinii sănătoase, în spiri
tul eticii comuniste, 
nerii Moise Titei, 
Lukacs și Alexandru 
taru și-au exprimat 
rerca că ortacii sînt 
puși să mai ierte o 
abaterile, dar 
'serioși.

Mi- 
Carol 
Oțe- 
pă- 
dis- 
dată 

că oamenii 
'serioși, muncitori și res
ponsabili nu mai pot să 
treacă cu vederea actele 
de indisciplină care Ie 
dijmuiesc rezultate mun
cii, ale efortului colectiv 
al sectorului. Toate acestea 
sînt semnele evidente ale 
necesității de a se lua mă-’ 
suri severe, prompte, de 
reală eficiență la sectorul 
VI pentru a se instaura un 
climat de disciplină care 
să creeze condiții optime 
pentru realizarea sarcini
lor de plan.

■ INVITAȚIE. încă mai^ 
avem la redacție trofee cîș- 
tigate de schiori din Valea 
Jiului la diferite ediții ale 
cupei ziarului „Steagul ro
șu”, prezentate într-o ex
poziție retrospectivă. Pase- i 
sorii sînt rugați să le ridi- . 
ce în orice zi (mai puțin | 
duminica), între orele 8-16. 
(T.S.)

Rubrică realizată de 
.SPĂTARU
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Asociație de locatari fruntașă!
In anul 1982, cînd a amenajarea unui teren pe ) 

luat ființă asociația 
locatari din noul centru 
civic al orașului Lupeni; 
în jurul celor 12 blocuri 
cu 532 de apartamente pe 
care le cuprindea, i 
numai gropi și moloz, ră
mase în urmă constructo
rilor. Locatarii au pus 
mîna și au făcut ordine. 
Ioan Buda este în funcția 
de administrator al aces
tei asociații chiar de la 
înființare, iar actualul

9

de care se va putea juca vo- )
Iei. Să știți că nu ne-a 
fost chiar ușor, pentru că 
totul a trebuit luat de la 
capăt, inclusiv zugrăvirea 

erau, a.36 de scări ale blocuri- , 
lor, din 40 cîte avem, ba 
mai mult, la blocurile 34, 
scările II, III și IV și la 
blocul 30, scările I și III, 
a trebuit să înlocuim toa
te conductele, pentru că 
la subsoluri era apă. La 

_____,__ , .... . ___ fiecare bloc am montat 
președinte, Rudolf Mișek, suporți dubli pentru arbo

rarea drapelelor, pe care 
tot noi, asociația, le-am 
procurat. Avem și 24 de 
eșarfe roșii și tricolore, al 
9 m fiecare, pentru blocu- I 
rile de pe bulevardul 7 
Păcii. La acțiunile între- > 
prinse au participat a- ) 
proximativ 300 de loca- l 
tați și, dacă doriți, iată și z 
cîteva nume: Andrei Lun- ) 
gu, Dumitru Fieraru, Pa- ( 
vel Zaharia, Ilie Roma- ! 
nescu, Geza Nagy, Fran- ! 
cisc Humaus, Laura Iacob, | 
Lucia Deak, Ilie Barta si 1 
alții. ’

Am aflat la Consiliul) 
popular al orașului Lu- 
peni că, dacă se va con- i 
tinua în acest ritm cu ’ 
înfrumusețarea cartieru- ) 
lui, această asociație val 
concura la un loc fruntaș , 

un în întrecerea dintre aso-1

a fost ales cu un an mai 
tîrziu.

— Deci, cu ce ați în
ceput, tovarășe președin
te?

— Cu nivelarea terenu
lui, împărțit apoi în zone 
verzi, pe blocuri. întrea
ga suprafață însumează 
circa 2 hectare. In aceas
tă primăvară am însămîn- 
țat-o cu iarbă, am cură
țat trotuarele, am turnat 
beton pe o porțiune de 
12 m din strada Arini
lor. Pe zonele verzi și 
aleile pietonale ăm plan
tat 200 de trandafiri pi
tici ■și 80 de ■ trandafiri 
sălbatici, pe care-i vom 
altoi în zilele următoare, 
precum și 32 de salcîmi. 
Nu. demult am amenajat 
un spațiu de joacă pen
tru copii, dotat cu -.Uu — —-----— — .
prim set de aparbte. In ciațiile de locatari. Ceea ț 
zilele următoare vom ce și merită cu prisosin- i 
monta alte aparte pentru ță. J
jocul copiilor. Continuăm A. MICA 1

Zi bogată in activități
Ziua de miercuri, 4 aprilie, are o semnificație mai 

aparte pentru locuitorii orașului Petrila. In frunte cu re
prezentanții organului local de partid și . de stat, cu de
putății, locuitorii orașului au participat la acțiuni edilitar- . 
gospodărești în cartierul 8 Martie, la inaugurarea celei 
mai reprezentative unități comerciale a orașului - ma
gazinul general din Petrila, la expozițiile cu vinzare or
ganizate la restaurantul „Transilvania” și cofetăria ,jScala".

Cu sprijinul 
ților economice ale 
șului — I.M. Lonea, 
Petrila, preparația 

, bunelui, fabrica de mobilă 
-— și al unor lucrători din 
comerț și cetățeni, s-a or- fost plantați, mai ales de 
ganizat o amplă acțiune de către elevi, peste 1000 ar-
eradicare a improvizați
ilor de garduri din jurul 
blocurilor, de curățire a 
spațiilor verzi, lăsînd Ia 
îndemîna locatarilor ini
țiativa de a-și amenaja 
spații verzi, ronduri de 
flori, straturi însămînțate 
cu legume și zarzavaturi 
care șe pretează spațiilor 
din jurul blocurilor; La 
acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare, în ultime- ' 
Ie zile au luat Aparte și 20 
de cetățeni ai orașului

unită- 
ora- 
I.M, 
căr-

care posedă atelaje și care 
au transportat gunoi me
najer (acțiune căreia tre
buie să i se dea mai mare 
atenție și în zilele' urmă
toare). De asemenea, au

buști ornamentali.
La acțiunea din ziua de 

4 aprilie, . prezența 
catarilor a fost sporadică. 
Locatarii blocului 38, spre 
exemplu, au comentat chiar 
demolarea gardurilor .in
estetice din jurul - blocu
rilor și nu au participat la 
muncă. Convingerea noas
tră este că în perioada ur
mătoare — avînd spriji
nul consiliului popular, al 
E.G.C.L.-ului —, vor parti
cipa la acțiunile de înfru-

e
lo-

(Urmare din pag. I)
La serele din Petro 

șani ale ' I.G.C.L.-ului 
sînt pregătite, în vede
rea desfacerii pentru 
populație, sute de fire 
de' cale.

Foto: Șt. NEMECSEK

la Petrila
musețare și gospodărire a 
cartierului, a orașului, așa 
cum în aceste zile o fac 
toți locuitorii municipiu
lui, dînd astfel curs sarci
nilor ce le revin din Le
gea nr. 10.

Miile de locuitori ai 
orașului Petrila care au 
trecut pragul modernului 
magazin dat în folosință 
în aceeași zi, au putut să-și 
procure mărfurile prefe
rate, vînzările din ziua 
inaugurală apropiindu-se 
de 1 000 000 de lei.

Oamenilor muncii, 
gospodinelor din oraș li 
s-a pus la dispoziție în ca
drul expozițiilor cu vînza- 
re, organizate în localuri
le restaurantului „Tran
silvania11 și coferăriei 
„Scala11, o gamă bogată 
de preparate culinare (re
alizate de bucătăria res
taurantului), de cofetărie 
și patiserie (realizate de 
laboratorul de specialita
te din Petrila). (T. RUSU)

roadele
și încărcat într-un autoca
mion pietrele, resturile ve
getale și reziduurile de pe 
suprafața fostului lac de 
agrement și a scuarului 
format între străzile Re
publicii și Lunca.
• O numeroasă participare 
a cetățenilor am întîlnit-o 
în preajma blocurilor din 
strada V. Roaită, unde este 
asociația de locatari nr. 4 
Carpați (președinte Ion 
Munteanu). Peste 150 de 
cetățeni, membri ai aces
tei asociații, dintre care

de transport din localitate 
a autobazei C.M.V.J., pe 
tractoristul Aurel Miclut 
șl IFRON-istul Ion Podină 
pe muncitorii Jurca' Mun
teanu, Georghe Amuza și 
multi alți lucrători de Ia 
I.G.C.L. Elevii din clasele 
a XI-a B și a Xl-a A de 
la Liceul economic și de 
drept administrativ, înso
țiți de prof. Angela Grasu 
și Monica Sclifos, au con
tinuat plantarea de arbori 
ornamentali în incinta șco- i-am notat pe Stelian Veli- 
lii, săparea peluzelor și cu
rățirea taluzului din strada 
Oituz. Pe străzile Aviato
rilor, Venus, 1 Iunie, Uni- • drei Samuel, Ștefan Hege- 
rii, Oituz și Independenței 
din cartierul Aeroport, au 
strîns depunerile de lă bor
duri și hîrtiile de pe zo
nele verzi șute de copii de 
Ia școlile generale nr. 5, 6 
și 7, între care s-au aflat 
și cei însoțiți de cadrele 
didactice Maria Rusu, Ma
ria Armaș, Agneta Kiss, 
Eugenia Pragomir, Eleono
ra Săninoiu, Mihai Ferenkzy 
și altele. La rîndul lor 60 
de elevi de la Liceul de 
matematică-fizică au strîns

cu, responsabil de bloc, 1- 
leana Senk, membră a 
comitetului asociației, An-

i

Să „tăiem 
din rădăcini" 
intențiile de 

a tăia pomii T
„...Subsemnatul Nicolaeț 

Coica, tehnician principal 
la Autobaza I.T.A. Petro
șani, domiciliat în 
Viitorului bloc 35, ap. 
fiind responsabil de 
vă scriu în numele 
multor locatari din 
bloc. De mai mulți 
în fața blocului nostru 
crescut și a rodit un ci-; 
reș. In după-amiaza zilei '• 
de 28 martie 1984, acesta 
a fost tăiat de numitul 
Iuliu Sztoyka, locatar al j 
blocului, la. apartamentul * 
4. Anunțat de locatari, am

strada

scară,, 
maij 

acest» 
ani„<

Pornind 
de la o scrisoare

O întîmplare ieșită din comun și o... întrebare:

Cine plătește carburantul irosit fără rost?
Sîmbăță, 24 martie, după 

ora 22, pe ruta de transport ’ 
în comun Petroșani — Uri- 
cani s-a petrecut o întîm
plare ieșită din comun. Sin
ceri să. fim, noi, navetiștii, 
nu ne închipuiam că este 
posibil așa ceva. Dar să 
derulăm momentele actului 
de indisciplină al șoferului 
respectiv. Ora 22,10: în sta
ția . „Spital11 din Petroșani 
se adunaseră vreo 25—30 
de călători, unii veniți de 
la cenaclul „Flacăra*1, cam 
distrați, ca tinerii, alții ve
neau de la lucru sau mer
geau acasă din oraș. In 
stație a sosit autobuzul Pe
troșani — Uricani. condus 
de șoferul Wilhelm 'Cio- 
banski. Ne-am urcat cam 
greu din cauza aglomera
ției, ușile s-au închis. Am 
plecat. După cîteva frîne 
puternice care ne presau 
unul în altul, la Livezenf 
a început controlul bilete- mente puteau fi amendați.

lor. Doi „controlori11 au a- 
părut ad-hoc din mijlocul 
călătorilor. La garaj, șofe
rul a coborît de la volan, 
a mers la taxatoare și a 
întrebat-o dacă au toți că
lătorii bilete. Aceasta i-a 
spus că nici jumătate din 
călători nu au plătit, ceea 
ce nu era adevărat. Atunci 
șoferul, foarte nervos, a 
intrat cu autobuzul în ga
raj, a făcut cîteva întoarceri 
cu noi prin niște hîrtoape 
de ne rostogoleam în ma
șină mai dihai ca niște 
bostani în căruță. In cele 
din urmă, ne-am văzut pe 
calea întoarsă spre Petro
șani. „La miliție11 — am 
auzit verdictul șoferului. 
Așadar, drum întors la 
Petroșani, în loc să mer
gem mai departe din Is- 
crorii la Vulcan, pentru că 
și acolo era miliție și călă
torii fără bilete sau abona-

De altfel chiar conducăto
rul auto putea efectua un 
control, care ar fi durat 
cîteva minute, nioidecum 
să se întoarcă de la Iscroni 
la Petroșani cu mașină plî-, 
nă cu oameni. La miliție 
autobuzul a staționat vreo 
5 minute, după care am 
plecat. Au z urmat discuții 
aprinse între călători și ta
xatoarea Rodica Dobre, care 
avea o mare parte de vină 
în determinarea îritîmplă- 
rii. S-au auzit invective și 
înjurături adresate călători
lor de taxatoare și invers.

Deci într-o sîmbătă sea
ra,- în loc să ne ducă mai 
repede a c a să, șoferul 
Wilhlem Ciobanski a avuț 
chef să ne plimbe pe... mo
torina A.U.T.L.

Se înțelege că noi, 
călătorii, trebuie. să
corecți, să plătim servici
ile pe care ni Ie fac mij
loacele de transport în co-

toți 
fim

mun, persoanele aflate la 
bordul acestora. înțelegem, 
de asemenea, că împotriva 
călătorilor frauduloși, fie 
ei rrtai mulți sau mai pu
țini, trebuie să se aplice 
sancțiunle prevăzute de 
lege, apelîndu-se în acest 
scop inclusiv Ia concursul 
celui mai apropiat post de 
miliție. Dar nu se poate 
admite introducerea tutu
ror călătorilor „în aceeași 
oală11; batjocorirea lor în 
bloc, ca în .cazul la care 
ne referim. Iată de ce ve
dem în modul cum au 
procedat șoferul și taxa
toarea o manifestare care 
trebuie sancționată cu se
veritate de conducerea u- 
nității, o faptă care umbreș
te activitatea bună a ce
lorlalți lucrători ai auto
bazei uzină.

duș, Haralambie Ștefan, Ion 
Grecii, Pavel Pick, Elisabe- 
ta Ștefănescu, Ștefan Bratu 
și Iacob Lazăr din blocuri
le nr. 9 și 9A, Dumitru 
Cornea, Toma Drăgan, E- 
mil Stan, Ion Grigore, An
drei Doncu și Constantin 
Rovența din blocul 11, co
piii Doru Licurici, Mihai 
Cassian și alții, au strîns 
și îndepărtat depunerile de 
la bordurile străzii, ah mă
turat trotuarul și nivelat 
spațiile din spatele blocu
rilor, pe care : s-au efectuat 
în ultimul timp lucrări de 
reparație la rețelele de în
călzire și canalizare.

In încheiere, îl atențio
năm pe locatarul Valeria 
Căldărar din această aso
ciație să lichideze în cel 
mai scurt timp magazia de 
anvelope uzate, diverse pie
se metalice și lemne din 
casa scării blocului 9A. A- 
Sociația ne-a solicitat spri
jin în acest sens.

încercat să-1 opresc, dări 
acesta era băut și n-a vruiri 
să înțeleagă...11 '

O scrisoare din sutele dera 
scrisori pe care 4e primim.) 
la redacție. Iată-ne pe ur-' 
mele scrisorii... Cele rela-d 
tate . sînt confirmate dej 
spusele (și semnăturile) ‘aț 
încă 7 locatari din bloc! 
— familiile Măroșan, Benă, i 
Pîrvăneseu, Iliescu, Neagă, j 
Chesa și Făgăraș. Ce s-a * 
îritîmplat de fapt? Acurh i 
mulți ani, unul dintre lo
catari a plantat un pui de 
cireș. A început să dea roa
de.' In fiecare an, Copiii 
blocului s-au. bucurat de 0- ■ 
reșele dulci. Numai că tre
buia să se găsească cineva, 
cineva pe care să-1 „deran
jeze11 coroana frumoasă a 

’ cireșului. Și s-a găsit. NH- 
mai un om fără inimă se i 
poate avînta cu securea 
într-un pom roditor. ? . \

„Vă rugăm, să ne spriji
niți prin publicarea în pa- ‘ 
gini le ziarului a acestui 
caz, deoarece e păcat dej , 
munca ce io fac în această j 
perioadă tinerii, numeroșii i 
cetățeni din municipiul 
nostru pentru plantări de 
pomi dacă, peste cîțiva ani, 
se vor găsi asemenea „tăie
tori11 — se încheie scrisoa
rea.

La sectorul de gospodărie 
comunală și locativă al i 
Consiliului popular munici
pal-tovarășa Ștefania Zam^-; 
firescu ne preciza că, prin 
Legea nr. 10 din 1982 și 
Hotărîrea nr. 2/1981 a Con
siliului popular al județu
lui Hunedoara, tăierea ar
borilor este iiiterzisă și se 
sancționează cu iwmenzi 
contravenționale. Aceasta 
se poate face doar după ce 
o comisie a consiliului 
popular se deplasează la 
fața locului și constată ne
cesitatea tăierii pomilor. 
Ceea ce înseamnă 
că cetățeanul Iuliu 
Sztoyka este pasibil de pe
deapsă. Așteptăm să ni se 
comunice care sînt măsurile 
luate pentru a fi învățătu
ră de minte și altora care, 
distrug puieții proaspăt 
plantați. '. . .

Mircea BUJORESCU

Răspundem cititorilor

Gheorghe DAMIAN, 
linotipist. Petroșani

ffi UN GRUP DE LOCA
TARI, Petroșani, Aeroport: 
Așa cum ne a pn-vizat Di
recția comercială a muni
cipiului, produsul a cărui 
desfacere ne cereți să „dis
punem'1 să se facă pe ba
ză de notă de comandă, se 
vinde la liber. Deși am dat 
curs sesizării me ne-ați ă-

dresat-o, am fi preferat să 
nu lucrăm CU anonimi.
g INVITAM ■ADMINIS

TRATORUL ASOCIAȚI
EI DE LOCATARI nr. ■ t B 
din cartierul Aeroport — . 
Petroșani, să treacă pe la 
redacție, compartimentul 
scrisori, pentru -detalii în 
legătură cu taxarea unui 
locatar. ■ ' ,



Ședința r Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. FILME

'Urmare di o pag . l> loacelor din dotare, a creșterii eficienței 
întregii activități din acest domeniu. In 
același timp, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit și adoptat măsuri cu privire la 
retribuirea în acord global și a persona
lului muncitor din transportul maritim și 
fluvial, din activitatea portuară, pre
cum și din transportul auto internațional. 
In stabilirea acestor măsuri s_a pornit de 
la necesitatea ca și în aceste domenii re
tribuția și celelalte venituri ale oamenilor 
muncii să reflecte cît mai bine contribuția 
fiecăruia Ia îndeplinirea sarcinilor de plan, 
,1a îmbunătățirea calității tuturor presta
țiilor din transporturi.

In continuare, în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prezentat e 
informare cu privire la vizita de priete
nie efectuată, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în zilele de 29—30 martie, în 
Republica Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului

deplinirea planului la toți indicatorii, da
că s-ar fi acordat mai multă atenție creș
terii productivității muncii, mobilizării e_ 
xemplare a tuturor resurselor materiale 
și umane de care dispune economia noas
tră națională,

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
toate ministerele ■ și celplalte organe cen
trale, Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și municipiului Bucu
rești, centralele, întreprinderile și orga
nele colective de conducere ale acestora, 
cu sprijinul organelor financiar-bancare, 
să ia măsuri hotărîte pentru înfăptuirea 
exemplară a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru aplicarea consec
ventă a principiilor autoconducerii și au- 
togestiunii economice, în ' 
nătățirii în continuare a 
tăți economico-financiare. 
bit s-a cerut ca organele 
care să acționeze cu mai 
dere pentru a asigura respectarea stric
tă în fiecare întreprindere, în fiecare ra
mură economică, a prevederilor legilor cu 
privire la folosirea pîrghiilor economico- 
financiare în scopul realizării integrale 
a sarcinilor de producție, în condiții de 
înaltă eficiență și calitate, ale întăririi or- 
dinei și disciplinei în gospodărirea fon
durilor materiale și bănești.

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat probleme ale activității 
de comerț exterior și a stabilit măsuri și 
sarcini concrete de perfecționare în conti
nuare a acestei activități, pe baza apli
cării ferme și în acest important sector al 
economiei naționale a principiilor auto
conducerii și autogestiunii economico- 
financiare. S-a cerut ministerelor și în
treprinderilor care au sarcini de comerț 
exterior să acționeze cu răspundere spori
tă pentru îmbunătățirea structurii produ
selor oferite la export, creșterea gradu
lui de valorificare a fiecărei tone de ma
terii prime prin sporirea ponderii pro- și să conlucreze strîns cu organele 
duselor de calitate superioară și reduce
rea consumurilor pe fiecare produs, ast
fel încît să asigure creșterea competitivi
tății produselor românești pe piața mon
dială, ridicarea continuă a eficienței în
tregii activități de comerț exterior.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
ide asemenea, problema privind activita
tea în transportul fluvial de mărfuri și 

, a stabilit măsuri în vederea îmbunătăți
rii în continuare a acesteia. De asemenea 
în cadrul ședinței, au fost examinate și 
adoptate măsuri de îmbunătățire a acti
vității în transportul auto internațional. 
Toate aceste măsuri urmăresc mai buna 
organizare și optimizarea atît a transpor
tului fluvial de mărfuri, cit și a celui 
auto internațional, în vederea reducerii 
duratei și a cheltuielilor de transport, a 
Utilizării cu randament maxim a mij-

vederea îinbu.
întregii activi-
In mod deose-
financiar-ban-
multă răspun- Comunist Bulgar, președintele Consiliului

de Stat al Republicii Populare Bulgaria. 1 
Comitetul Politic Executiv a dat o deo- 

, sebită apreciere noului dialog româno- 
bulgar la nivel înalt, care se înscrie, prin 
rezultatele sale rodnice, ca un moment 
important în evoluția mereu ascendentă 
a bunelor relații, de strînsă prietenie și 
colaborare, dintre partidele, țările și po- I 
poarele noastre. A fost relevat, și de it- I 
ceasta dată, rolul esențial, determinant, 1 
pe care îl au întâlnirile, devenite tradi
ționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov în dezvoltarea susținu
tă a raporturilor româno.bulgare, în sta
bilirea obiectivelor fundamentale și a 
principalelor direcții de acțiune pentru 
amplificarea continuă a colaborării și con
lucrării dintre cele două țări vecine și 
prietene.'"

In legătură cu toate aceste probleme, 
și pe baza înțelegerilor convenite în ca
drul vizitei, s-a indicat ca organele de 
resort ;din țara noastră să participe activ 

. U_  „ „—-Z- de
specialitate din Bulgaria la pregătirea și 
elaborarea unui program pe termen lung, 
pînă în anul 1990, iar pentru unele do
menii pînă în anul 2000, care să asigure 
un cadru stabil și să dea o largă perspec
tivă colaborării și cooperării multilate
rale româno-bulgare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate înțelegerile convenite cu o- 
cazia noului dialog româno-bulgar Ia ni
vel înalt și a stabilit măsuri pentru trans
punerea lor în viață în cele mai bune con
diții, apreciind că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor construcției socialiste 
în cele două țări, cauzei generale a soci
alismului, colaborării și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de-partid și de stat.

Duminică, 8 aprilie
8,30 Să rezolvăm împreu

nă. ■ '
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Muzica pentru toți.
Viața satului. (par
țial color)
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 

ghiozdan: Arabela.
(color)
Album duminical, 
(parțial color) .

•Din sumar:
— Telex. s
— Refrerie- îndrăgite.
— Sub cupola circului. 
.— Autograf muzical.

■—Cascadorii râsului.
— De dor și de voie 

, bună —cântece popu- 
1 uare.

— Cântecul păcii, al 
dragostei veșnice — 
tabletă de scriitor.

— Concert de prînz, 
14,30 Desene animate.

- Drumuri printre . a- 
inintiri.

—- Secvența telespec
tatorului.

— Tineri interpret).
16,40 Micul ecran pentru 

cei mici. "
17,00, Teleșport.
18,50 1001 de seri.

9,00
9.30

10,00
10,30

11,45
A 2,30

13,00

15,25

16,10

e-

Și

ls),po Telejurnal. / Sport, 
(parțial color)

19.20 Cîntarea României ■ 
spectacol.

20,00 Telecinemateca
Ciclul Dosarele 
cranului. Trenul.

21.20 Pe aripile muzicii 
dansului.

21,50' Telejurnal. Sport, 
(parțial color) ; ‘
Luni, 9 aprilie

1 Telejurnal. (parțial ■ 
color)
Actualitatea in eco
nomie. .
A patriei cinstire — 
emisiune de versuri. 
Film românesc în 
serial — Un echi
paj pentru x Singa
pore. Ultima parte, 
(color)
Când aduci pe lume 
o nouă viață. 
Tezaur folcloric. Cîn
tec de demult cu ar
tiștii amatori și pro
fesioniști din jude
țul Olt.
Telejurnal. (parțial 
color)
Marți, 10 aprilie
Telex. •
Agrozootehnia pe 
țeiesul tuturor.

20,00

20,20

20,40

21,40

21,55

15,00
15,05 în-

cu sediul în Petroșani, 
strada Mîhai Vîteazu nr. 3

încadrează prin concurs pentru proiectări 
de echipamente electrice miniere : 

absolvenți ai facultăților de Electronică sau 
Electrotehnică, avînd minim 2 ani de stagiu în 
producție în specialitate.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: De dragul tău, 
Anca; Unirea: Ziua sa
crificiului; Parîngul: Că
lătorul cu cătușe.

LONEA : Revanșa.

ANINOASA: Fructe.
VULCAN: Lovind o 

pasăre de pradă.

LUPENI: Competiția.
URICANI; Yeti, omul 

zăpezilor.

TV
15,00 TelexD
15,05 Agronomia TV.
15,30 Creatorul și epoca 

sa — Ion Vlasiu 
(color).
Emisiune în limba 
germană (parțial co
lor).
Desene animate. 
Telejurnal (parțial 
color).

Actualitatea în e- 
conomie.
Jara mea, mindră 
grădină (color). 
Muzică populară.

împliniri și pers
pective.
Cadran mondial.. 
Telefilmoteca de 
aur. ' - _
Medalion teatral și 
cinematografic — 

, Costache Antanta.
22,20 Telejurnal (parțial 

"(color); <?:

RADIO
.. 13,00 De la 1 la 3. 15,60 
Student-Club. 16,00 Bu
letin, de știri. 16,05 Dez
bateri sociale. 16,25 Uniți 
sub steagul faptei comu
niste — cîntece. 16,40 Co
ordonate economice.. V,00 
Buletin de știri. 17,05 Pen
tru patrie. 17,45 Recital 
folcloric Pusa poenatu, 
18,00 Orele serii. Radio
jurnal. 29,09 Radiojurnal. 
22,00 O zi intr-o oră. Ra
diojurnal. 23,00 Rezultate
le tragerii excepționale la 
Loto. 23,05 Bijuterii muzi
cale. 23,30-3,00 Non stop 
muzical

15.50

16,20
20,00

20,20

20,35

20.45

21,10
21,30

Informații suplimentare se obțin la com
partimentul personal.

ANUNȚA
prelungirea termenului de primire a pozelor 
pentru concursul de fotografie t „Vechi și nou 
în urbanistica și gospodărirea localităților din 
Valea Jiului1*, pînă la dată de 19 aprilie 1984.

Vernisajul expoziției și premierea concu- 
renților va avea loc în data de 24 aprilie 1984, 
ora 14, în holul Casei de cultură din Petroșani.

■ S

I

Mica publicitate
SCHIMB apartament do

uă camere, confort I, Ae
roport, Dacia, cu similar 
Hermes sau Piață. Telefon 
41217, Petroșani.' (449) ra

ADMITERE: drept, fi
lozofie, ASE, pregătire in
tensivă, rapidă prin- cores
pondență la filozofie, eco
nomie. Adresați:. Univer-

77-7,

JOSZA^ Maria, modistă 
autorizată, confecționez pă
lării (și pentru mirese). 
Constantin Miile nr., 3/28 
(lîngă comisariat). (479)

VÎND apartament două 
camere, decomandate, con- 
fort sporit, bloc cărămidă, 
bulevardul Nicolae Băl- 
cescu. Bloc C, scara C. e- 
taj 1, apartament 31, De- . _ ■
va, telefon 21123, după ora sitar, căsuță poștală 
17. (476) București 77, (m.p.)

DECES

FAMILIA Iliescu Gheorghe di rudele apropiate, 
anunță cu durere încetarea din viață a bunei lor 

soție, mamă si bunică,
ILIESCU ELENA 

căreia îi vom păstra veșnică amintire.
înmormântarea va avea loc în ziua de 7 apri

lie 1981, la Ts. Jiu, strada Eroilor. (477)
" N —  — - '

Amfiteatru Studen
țesc.
Ecran de vacanță — 
desene animate.
Telejurnal. (parțial

Vineri, 13 aprilie 
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15,20 Viața culturală.

20,00
■ color)

20,20 Actualitatea în eco
nomie. >

20,35 Cîntec nou pe plai de
mioriță. Muzică popu- 15,30 Telex.
Iară. 15,35 Ecran de vacanță.

pețiile Masei — pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
sovietice, (color)

22,10 La zi în 600 de se- 1540 La volan.
15,50 Emisiune în limba 

germană (parțial co
lor)

16,20 Etran de vacantă. 
20,00 ~ ' -

cunde.
22,30 Telejurnal, Sport, 

(parțial color).
Joi, 12 aprilie

PROGRAMUL Țy
UIHIHIUIHHUIIIHIIIIlnilHllllrilIHIIIIUIIIIIIIIUIIIimiHim

20.50 Teatru TV. Poduk
21.50 Videoteca interna-

, țională. (color)
22,15 Telejurnal. (parțial

color)
Miercuri, 11

15,00 Telex.
15,05 Universul
15,30

■ 20,20.

Emisiune 
maghiară, 
color) 
Telejurnal, 
color) 
Actualitatea 
nomie. ■

20,35 Magistrala revoluției.
<«)-

20,50 Film artistic. Peri

15,45 Studioul tineretului. 
20,00 Telejurnal. (parțial 

color) \ ‘
20.20 Actualitatea în eco- 

, nomie. •
aprilie . 20,35 Lumea contemporană

și confruntările de 
idei. Criza economică 

. mondială.
20,50 Film artistic. Mîndrie.

femeilor, 
în limba

(parțial

(parțial

în eco-

Producție a studiou
lui cinematografic 
„București14.
Concursul cântecului 
politic pentru tine
ret. (c) Selecțiuni din 
concert.

22,20 Telejurnal. (parțial 
color)

22,00

Telejurnal. (parțial 
color).
Actualitatea în eco
nomie.
Concursul cînteculuj 
politic pentru tine
ret. (color) 
împliniri și perspec
tive.

21,15 Cadran mondial, (par
țial color)

21.35 Film artistic. Buni
cul.

22,20 Telejurnal.
color)

Sâmbătă, 14 aprilie 1984
13.36 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă

mână. (parțial color) 
Din sumar:

— Gala desenului ani-
. mat. >

— Autograf muzical.
— Tainele naturii.
— Să adaugi vieții alte 

vieți.
— Cîntecele patriei —

20,20

20,35

20,55

moment poetic.
_ — Melodii de pe la noi...
— „Comoara din a- 

dîncuri" '— un do
cumentar reconstitui
re.

— Magnetoscop muzi
cal. • .

— „Tribuna11... la 100
. de ani., . r

— Teleșport
— Surprizele emisiunii.

’ ' Muppșjs.
16,45 
19,00

(parțial 20,05

Săptămâna politică. 
Telejurnal. (parțial 
color)

19,20 Teleeneiclopedia.
19,50 Hai să-i zicem ca la 

Vața — melodii popu
lare.
Film serial — Un au
gust în flăcări.
Meridianele umorului 
și cântecului. 
Telejurnal. Sport 
(parțial color)

22,05 Melodii de neuitat,— 
spectacql-concert de 
muzică ușoară româ
nească. (color)

22,35 Nostalgiile unui gra
mofon —: interpreți 
ai revistei și muzi
calului românesc de 
ieri și de azi. \

Redacția șl administrația t Petroșani, str. N. Bălceeea, nr. 2. Telefoane ț 41662 '
secretariat, 41663. <2464 «acțlL 
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. B&loesca. nr. 2, telefon 4138&.

20,55

21,55
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