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evita aceste surpări, s-au 
luat, măsuri de îmbu
nătățire a poditurii 
tavan. Rezultatele obți
nute în luna martie, cînd 
procentul de cenușă a 
fost doar cu 1,8 puncte

CA^iTATEA CĂ

trasă nu poate să se fa
că decît în subteran, la 

la locurile de muncă unde 
este posibil acest lucru. 
Cunoscînd această 
ție, am căutat să 

patru 
re de 
ducție
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O' ■

■ - . .
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Deși o unitate ttnără 
pe harta economică a 
municipiului nostru, în
treprinderea de confec
ții Vulcan se înscrie 
cu rezultate remarca
bile în întrecerea socia
listă. Pe 
tru din 
niie de 
depășite
ne Iei, iar Ia 
destinata 
planul a fost 
cu 700 000 Iei. Iată
imagine specifică 

tr-una din secțiile frun
tașe aie întreprinderii 

secția I producție.

primul trimes- 
an sarci- 
au fost 

milioa- 
producția 

exportului 
depășit 

o 
în-

acest
plan
cil 5

situa- 
aflăm 

sectoa- 
pro- 

... cîtste
ril a fost a- 
les și depus 
pe poditură 
în primul 

trimestru. Din zece 
găzi care lucrează 
bataje frontale cu 
ținere individuală și 
în abataj cameră, 
au posibilitatea să 
gă sterilul 
brigada 
Constantin

de la cele

1 » î33 11 «4 ibTJ

mai mare decît cel pla
nificat, confirmă că mă
surile preventive care 
s-au luat, au dus la îm
bunătățirea indicatorilor 
de calitate, dar rezulta
tele obținute nu sînt în
că pe măsura așteptări
lor. Aceasta datorită fap
tului că lă mina Aninoa
sa, deocamdată, nu este 
posibil claubajul. Lip
sește o astfel de instala- 

...__ . ______ . ... ție. Alegerea sterilului
dividuală. Pentru a se din masa de cărbune ex-

In primul trimestru din 
acest an minerii de la 
Aninoasa au înregistrat 
un plus de 6 000 tone la 
producția fizică de căr
bune, dar au fost penali
zați cu 9'000 de tone 
pentru neîn- 
cadrarea în 
indicatorii de 
calitate. A- 
proape jumă
tate din a-
ceste penalizări au fost 
înregistrate în luna fe
bruarie cînd procentul 
de cenușă a fost depășit 
cu 3,3 puncte, iar cel de 
umiditate cu 0,5 puncte.

Penalizările mari din 
această lună s-au datorat 
în primul rînd unor sur
pări care s-au produs în 
abatajele frontale echi
pate cu susținere meca- 

. nizată, dar și în unele 
abataje cu susținere in-

: bri- 
în a- 

sus-
3 

care 
alea- 

la front, doar 
condusă de 

... _ Lăbușcă de
la sectorul IV, a ales și 
depus pe poditură 700

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigadierul Lauren- 
țiu Kelemen și ortacii 
Ilie Necula și Mihai 
Neică, trei mineri des
toinici care- lucrează la 
pregătirea panoului VI 
de la mina Uricani.

Foto: Șt. CRISTIAN
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Foto: Șt. NEMECSEK

ADUNAREA GENERALĂ
școală de educație comunistă, moment 

important in perfecționarea muncii de partid
întărirea continuă a ro

lului conducător ai organe
lor și organizațiilor de 
partid — deziderat subli
niat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU și la plena
ra C.C, al P.C.R. din mar
tie a.c. — necesită acțiuni 
stăruitoare pentru perfec
ționarea muncii de partid. 
In cadrul preocupărilor 
lor pentru îndeplinirea a- 
cestei cerințe, comitetul 
nostru de partid, comite
tele de partid din sectoa
re și birourile organizați
ilor de bază acordă o deo
sebită atenție pregătirii și 
desfășurării adunărilor ge
nerale, sporirii rolului a- 
cestota în dezbaterea și 
r e z o 1 v a r e a pro
blemelor majore ale activi
tății fiecărui colectiv de 
muncă.

In acest scop urmărim 
ca dezbaterile să vizeze 
aspectele esențiale, de 
fond, ale activității orga
nizației noastre de partid,

ale întreprinderii. Proble
matica analizelor propuse 
pentru dezbatere în 
nările generale din 
mul t r i m e s t 
a.c. a vizat îndeosebi __
bunătățirea calitativă a ac
tivității productive. A-
ceastă orientare s-a impus 
cu atît mai mult cu cît
anul trecut, deși mina 
noastră a avut importan
te realizări la producția 
fizică, datorită unor nea
junsuri în valorificarea ba
zei tehnico-materiale, la 
unii indicatori de eficien
ță nu am reușit să obți
nem realizări pe măsură. 
Adunările generale ale or- 
ganzațiilor noastre de ba
ză au dezbătut, în majori
tatea lor, probleme pri
vind creșterea mai accen
tuată a productivității mun
cii, folosirea cu eficiență 
sporită a utilajelor din do
tare, îmbunătățirea lucră
rilor de întreținere și. re-

adu- 
pri- 
r u 
îm-

parații, reducerea consu
murilor de energie*și ma
teriale, intensificarea ac
țiunii de recuperare, re-
condiționare și refolosirea 
materialelor și pieselor de 
schimb, întărirea ordinii și 
disciplinei etc. Asemenea 
teme au fost dezbătute în 
organizațiile de bază din.

. sectoarele II, III, IV, V,. 
VIII, XI investiții etc.

Desigur, tematica adună
rilor reprezintă o cerință: 
de importanță deosebită! 
pentru orientarea eforturi-; 
lor comuniștilor spre pro—; 
blemele majore ale activi
tății colectivului. Dar, a— 
ceasta cerință este doar cu 
premisă; • hotărâtor pentru; 
reușita fiecărei adunări es-i 
te pregătirea ei temeinică-*

• . ■ . " ' ' ■ •- ■ ■ ’ ■ ‘ ■ 
Marca BOANTĂ,

secretar al comitetului 1 
de partid al I.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a) .
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Fiecare kilowatt, fiecare gram de combustibilț 
să fie gospodărite și utilizate rațional

I
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Primăvara cetățenilor din Uricani
încă din ultima săptămînă a lunii tre

cute, cum am prins o zi bună, am și acționat
pentru gospodărirea și înfrumusețarea Urica- 
niului“, declara primarul orașului, tovarășul 
Cornel Bololoi. '

Amănunte privind această amplă acțiu
ne, în pagina a 2-a.

Pentru a asigura cît mai 
ieftin materia primă pen
tru energia electrică, este 
necesar a consuma 
mai puțină... energie 
lectrică. Iată un 
care,

cît 
e- 

adevăr 
la Uzina de pre

parare a cărbunelui Lu- 
peni, stă la baza activită
ții . tuturor preparatorilor,. 
a tuturor secțiilor și ate-. 
lierelor din unitate.

Că este un adevăr aflat 
la mare cinste și, firește 
respectat, stau mărturie 
rezultatele obținute de

procesul de producție con
sumă multă ’ energie elec
trică. Fluxul permanent, 
cu puține zile (sau une
ori numai... ore) de oprire

Pană, 'secretarul comite
tului de . partid pe-uzină:

— Iată cîteva dintre 
măsurile adoptate de co
mitetul de partid, de con

inpreparatori 
de economisire 
ei electrice și 
bilului. Secțiile mari 
unității sînt înzestrate 
utilaje și instalații care în

urcă cu mult cota eonsu- 
acțiunea mului energetic. Și totuși

a energi- se pot obține reduceri ale
combusti- consumului și ■— în final

i ale — economii importante,
cu Cum ? Ne-a furnizat de

talii tovarășul Gheorghe

ducerea uzinei, împreună 
cu secția mecano-energe- 
tică: abordarea unor noi 
strategii de utilizare a ma
rilor consumatori (pompe
le de 6 kV și suflantele); 
curățirea periodică a cis-

ternelor pompelor- de. cir—' 
cuiație și a pompelor de' 
apă clară-flotație; înlocu-j 
irea suflantelor cu puterea . 
de 132 kW cu turbosuflante 1 
(putere 250 kW), instrui
rea periodică a. personalii-| 
lui pentru evitarea mersu-', 
lui în gol sau sub debit, i

Măsuri firești, care nitif
au rămas însă numai peri 
hîrtie, ci au fost aplicate-! 
prompt în practică. - Dat-, 
preparatorii nu s-au oprit 
aici. Neastîmpărul conți- ■ 
nuu și căutările nu au ră-» i 
mas fără rezultat. Un e-; 
xemplu concludent îl cons-

Alexandru TĂTAR i

1

(Continuare în pag. a 2-B)
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JURNAL DE VACANȚĂ
• „Raportăm cu mindrie partidului" este genericul 

sub care au început în orașele municipiului întîlniri ale 
activelor pionierești cu membri ai secretariatelor comi
tetelor orășenești de partid. Cu prilejul acestor mani
festări, intrate in tradiția invățămintului din Valea Jiu- 
lui, ?le'"'or •• se expun și perspectivele dezvoltării mu
nicipiului împreună cu posibilitățile lor de formare pro
fesională.

• Instruiri. In școlile 
generale au loc instruiri 
ale elevilor comandanți 
de grupe la „Pregătirea 
pentru apărarea patriei"
din clasele V—VIII. A- 
ceastă acțiune educati
vă este organizată de co
mandanții instructori de 
Unități.

• Cluburile vacanței 
s-au redeschis în fiecare

program zilnic de func
ționare între orele 9-15.

• Etapa județeană a 
concursului „Patrulelor 
școlare de circulație11 se 
va desfășura sîmbătă și 
duminică, la Deva. Mu-
nicipiul nostru va fi re
prezentat de echipajul 
pionieresc al Școlii ge
nerale nr. 2 din Uricani. 
In aceste zile ei și-au

unitate școlară. Cuprin- intensificat pregătirile 
zînd activități culturale în vederea cunoașterii re- 
și sportive, cluburile au - gulilor de circulație.

• Handbal. Luni o început faza municipală a con-■ 
cursului de handbal dotat cu cupa „Diamantul negru”, 
ajuns la a XVI-a ediție, competiție integrată în mani
festările atit de diverse ale „Daciadei". Organizat pe 
terenul Școlii sportive din Petroșani, în prima zi con
cursul a prilejuit întîlniri spectaculoase intre echipele de 
fete, urmărite cu interes de un mare număr de elevi. 
Actuala ediție s-a încheiat, pentru echipele de fete, cu 
următorul clasament: I — Școala generală 4 Petrila 
(Jieț); li — Școala generală 2 Petrila; III - Școala ge
nerală 5 Petroșani. Ieri, în a doua zi a concursului, 
»-au întîlnit echipele de băieți.

• Tabără. In această nerală nr. 1 Petrila, au 
primă săptămînă a va- plecat la Muntele Mic,

> canței, 40 de copii iu- d j. petrece cî- 
biton ai muntelui, inso- . .
țiți de profesorul Dan teva Z1^p ln cadrul unei 
Cocor, de la Școala ge- tabere autofinanțate.

________________________ _______ ________ .__________ /

Curier juridic
Constantin Corpeanu, U- 

ricani: Plafonul maxim,
prevăzut prin Decretul 
nr, 24671977, peste care nu 
șe mai acordă alocație de 
stat pentru copii, este de 
4 450 lei. Prin majorarea 
retribuției, în etapa 1 sep
tembrie 1983 — 1 august 
1984, depășirea acestui pla
fon nu afectează drepturi
le la alocație pentru co
pii. Această prevedere este 
înscrisă în Decretul 325 
din .1983, art. 9. Depășirea 
plafonului în alte condi
ții (promovarea în funcție, 
acordarea unei trepte etc) 
atrage încetarea .dreptului 
la alocație.

Zoltan Pișok, Petrila: 
Da calcularea vechimii în 
muncă pentru pensionare 
nu are importanță moda
litatea de încetare a con
tractului de muncă la un 
moment dat. Perioadele lu
crate pe bază de contract 
de muncă se însumează și 
dau vechimea totală. Deei, 
dv. vi se ia în considera
re și perioada dinaintea 
desfacerii disciplinare a 
contractului de muncă pen
tru stabilirea vechimii to
tale în muncă. Urmează să 
îndepliniți și celelalte con
diții stabilite de lege pen
tru a fi pensionat la limi
tă de vîrstă.

II ie ȘERB AN, ” 
jurist

Primăvara cetățenilor din Uricani
Mai tîfziu decît în anii 

trecuți, a venit și la U- 
ricani primăvara, ofe
rind consiliului popu
lar, tuturor cetățenilor, 
un larg spațiu în care 
să-și pună în valoare spi
ritul gospodăresc. Este o 
localitate în care împre
jurimile pitorești con
trastau la sfîrșitul lunii 
martie cu starea preca
ră a străzilor, chiar și a 
celor din cartierul Bucu
ra.

vehicule de 
Cîmpu lui 
U.M.T.C.F.,

la cariera 
Ne a g, 

construcții, 
O.G.A. și mina Uricani, 
întreprinderi care au nu 
numai dreptul de a folosi 
străzile, ci și obligația 
de a le întreține și gos
podări. Ceea ce ne ’ va- 
determina să aplicăm pre
vederile Legii.. nr; *10.

Primele zile însorite nu 
au avut și semnificația 
unei invitații pentru ce
tățenii din Uricani să-și

a ■
edili .z

A
L

întrețină spațiile din ju-. 
rul blocurilor, deși pe 
străzi erau cantități im
presionante de pămînt. 
Acțiunea de înfrumuseța
re și bună gospodărire 
a fost»începută doai’ de 
lucrătorii din cadrul sec
torului de gospodărie co
munală și cei de la con
siliul popular. Stimula
rea unei participări acti
ve a cetățenilor, mani
festată abia în aceste zi
le, nu se poate realiza 
decît prin inițiativa de- 
putaților și asociațiilor 
de locatari.

Acțiunea de înfrumu
sețare și bună gospodă-

— încă din ultima săp
tămînă a lunii, trecute, 
ne spunea tovarășul Cor
nel Bololoi, primarul o- 
rașului, cum am prins o 
zi bună, am și acționat 
pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea Uricaniu- 
lui. Am avut zăpezi ca
re, așa cum mărturiseau 
localnicii, n-au mai fost 
de 10 ani. La Buta a fost 
chiar de 2 metri. Abia 
acum, în aceste zile în
sorite, constatăm cîte a- 
vem de făcut. Cele peste 
200 de mașini de mare 
capacitate, care au circu
lat și circulă zilnic prin 
orașul nostru, au făcut , . _ .
gropile care le vedem pe rire la Uricani se desfă- 
toate străzile. Sînt auto- ' șoară acum într-un ritm

alert, evoluînd pe două 
coordonate: efectuarea
reparațiilor necesare la 
cei 10 km de șosea (cît 
aparțin orașului) și refa
cerea adevăratelor par
curi din interiorul locali
tății. De la Cîmpu lui 
Neag a început beton a- 
rea șoselei, efectuată de 
întreprinderea de dru
muri și poduri Timișoa
ra. Este planificat ca în 
lunile octombrie-noiem- 
brie să ajungă la Bărbă- 
teni. Fiecare zi este folo
sită din plin pentru a ri
dica orașul la nivelul a- 
cestor frumoase zile de 
primăvară. „In primele 
zile ale acestei luni, ne 
spunea tovarășul Dan 
Marcu, vicepreședinte al 
Consiliului popular oră
șenesc, am repartizat ce
tățenilor porumb pentru 
sămînță, material pomi
col și sămînță de iarbă. 
Am luat și inițiativa de 
a amenaja o livadă mo
del a consiliului popular, 
Unde vom planta meri 
și peri".

Cu mic cu mare, cetă
țenii din Uricani au în
ceput o amplă acțiune de 
a face ca orașul, poartă 
a Retezatului, să fie cu
rat, frumos, bine între
ținut.

Tiberiu SPĂTARII
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adunarea generală
școală de educație comunistă

(Urmare din pag. I)

In acest scop, atît mem
bri comitetului de partid 
pe mină, ai comitetelor de 
partid din sectoare, re
partizați pe organizații de 
bază, participă efectiv la 
pregătirea adunărilor ge
nerale, ajută membrii 
b.o.b în întocmirea mate
rialelor, în aprofundarea 
analizelor prezentate în ■ a- 
dunări, precum și în elabo
rarea măsurilor de îmbu
nătățire a activității. Ceea 
ce avem în vedere mai a- 
les la întocmirea mate
rialelor supuse dezbaterilor 
este analiza critică și au
tocritică a problemelor în 
prisma muncii de partid, 
a activității politice des
fășurate de comuniști. Ast
fel de materiale analitice, 
combative, cu referiri con
crete la oameni și fapte, 
asigură în adunările ge

nerale un cadru optim de 
manifestare a inițiativei și 
experienței comuniștilor, de 
întărire a răspunderii lor 
față de sarcinile ce le re
vin. Faptul că la adunările 
noastre de partid frecven
ță este de 90—95 Ia sută, 
că media participanților la 
dezbateri se ridică la 15 la 
sută denotă cu prisosință 
rolul tot mai important al 
acestora în activitatea or
ganizațiilor de bază. La a- 
ceasta contribuie și solu
ționarea cu operativitate, 
dacă se poate chiar pe loc, 
a problemelor ridicate de 
comuniști. Aceasta e și ra
țiunea participării mem
brilor comitetului de partid 
și ai c.o.m la adunări — 
să ia contact direct cu 
opiniile exprimate de co
muniști, să dea răspuns 
problemelor ridicate. De 
asemenea, birourile organi
zațiilor de bază informea

ză în adunările următoare 
asupra modului cum s-au 
înfăptuit măsurile și pro
punerile ridicate în aduna
rea precedentă. Astfel de 
metodă aplică cu bune re
zultate birourile organiza
țiilor de bază IA, 2, 4a,
5c, 7, 8b, 11 și altele.

Comitetul nostru de 
partid, comitetele din sec
toare și b.o.b pe schimburi 
vor avea și în continuare 
în centrul preocupărilor 
lor îmbunătățirea conținu
tului educativ și mobiliza
tor al adunărilor generale, 
astfel ca imprimînd o ca
litate superioară muncii 
de partid, colectivul mi
nei Petrila să adauge noi 
succese la cele 20 000 to
ne de cărbune extrase pes
te plan în trimestrul I, 
cinstind astfel cu fapte e- 
xemplare de muncă măre
țele evenimente ale aces
tui an.

ormârn
u

Echipa condusă de E- 
lisabeta Bretea, se re
marcă prin bune rezul
tate, în cadrul atelieru
lui mecanic de la I.M. 
Dîlja, la repararea uti
lajului electric anti- 
grizutos folosit în sub
teran.
Foto: Șt. NEMECSEK

Fiecare kilowatt 
să fie utilizat rational

(Urmare din pag. I)

tituie ciurul OSO, cu o ca
pacitate de 250 tone/oră. 
Primită cu neîncredere în 
alte unități de preparare, 
la Lupeni instalația a fost 
studiată, aprobată și pusă 
în funcțiune. Avantajul ? 
Instalația funcționează 
fără a consuma măcar un... 
watt de energie electri
că... Funcționează (și în
că foarte bine !) numai pe 
baza forței centrifugale a 
materialelor. După rezul
tatele bune obținute, pre
paratorii de la Lupeni au 
prins: curaj și în luna mar
tie am montat și cel de-al 
doilea ciur OSO, sub în
drumarea ing. Grigore Bă- 
lăceartu.

A vorbi despre rezulta
te fără a le susține cu ci
fre, este lipsit de sens, să 
facem cîteva exemplifi
cări. In anul 1983 s-au e- 
conomisit 1 400 000 kWh 
energie electrică și 375 to
ne motorină. Debutul în a- 
nul 1984 nu s-a arătat 
mai puțin rodnic, în tri-

mestrul I cifra indicînd o 
economie de 460*000 kWi 
la energie electrică și 16 
tone motorină. Subliniem 
numele celor mai buni gos
podari ai energiei electri
ce și combustibililor: Emil 
Alecu, Vasile Berdali, 
loan Grădinara, Mircea 
Bulzan, Ernest Popescu, 
Emil Dornik, Lucian Chi- 
șu, Vaier Macea și Viorel 
Cățănaș — atelierul trans
port, Cazimir și Wilhelm 
Becșuk — maiștrii, Pani
că Cărăiman, loan Mure- 
șan și Ion Stean — atelie
rul electric, Iuliu ÂntSl, 
Tiberiu Silaghi și Victor 
Sibișan —e atelierul între
ținere. /; *

Acțiunile și rezultatele 
preparatorilor de la Lu
peni sînt o dovadă grăitoa-, 
re a faptului că ei sînt 
conștienți nu numai de ne
cesitatea, dar și de multi
plele posibilități de a eco
nomisi energia electrică și 
combustibilul — devenite 
azi bunuri dintre cele mai 
de preț ale economiei na
ționale.

Măsuri s-au stabilit
(Urmare din pagina 1)

mc de steril, cantitate 
recepționată de topogra- 
ful de sector, trecută 
în fișe și plătită la mi
nerii acestei brigăzi. Ce
lelalte brigăzi fie că , nu 
au avut steril în frontul 
de lucru, fie că nu au 
ales. Cert este că mina 
a fost obligată să supor
te penalizări lună de lu
nă.

Penalizările înregistra
te în primul trimes
tru și mai ales cele din 
luna februarie, trebuie să 
constituie un semnal de

alarmă pentru factorii de 
răspundere cu calitatea 
cărbunelui,- pentru con
ducerea minei și orga
nizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C. Sînt ne
cesare măsuri de redre
sare a situației, a cau
zelor care au condus la 
aceste penalizări, mai a- 
les că acestea se cunosc. 
Planul de măsuri stabi
lit la începutul anului 
pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui la I.M. 
Aninoasa, a fost întoc
mit avîndu-se în vedere 
condițiile concrete de 
zăcămînt de la mină, și

el cuprinde o serie de 
lucrări cu responsabili
tăți precise. Dar numai 
întocmirea planului nu 
rezolvă problema. Măsu
rile stabilite trebuie și 
realizate. Avem convin
gerea că prin mooiliza- 
rea întregului colectiv, 
greutățile cu care se con
fruntă mina vor putea fi 
depășite și că prin ma
terializarea a ceea ce 
s-a stabilit, în trimestrul 
II mina Aninoasa va li
vra preparației cărbune 
de bună calitate astfel 
îneît să poată să obțină 
bonificații.

rioaselor lupte purtate de să geamă boii, scîrție ca- 
partizanii iugoslavi, în cea rul". (I.V.) 
de a doua conflagrație 
mondială, împotriva ma
șinii de război hitleriste
și forțelor sale colabora
ționiste.

PLOMBE. Asfaltul ca- Lament și odihnă pentru 
roșabilului din municipiul trimestrul II în toate sta- 
nostru a suferit, ca în fie- țiunile 
care primăvară, adevăra
te operații estetice. Din 
păcate însă unele aplicate 
neglijent 
provoacă necazuri 
scoapelor
Vorba proverbului „In loc

re s-au evidențiat în ulti
ma perioadă în activitatea 
culturală și sportivă a a- 
șezămîntului. Cu același 
prilej familia Balint Fo- 
dor va sărbători nunta de 
aur — 50 de ani de căs
nicie —, împreună cu ac
tivul casei celor de vîrsta 
a treia. (T.Ț.)

rioadă de 10 luni 
rile de calificare 
ria de operator

la cursu- 
în mese- 

__ ___ __________ chimist. 
Concomitent, în cadrul 

T.F.A. Vîscoza Lupeni sînt 
urmate alte cursuri de ca
lificare în vederea pre
gătirii profesionale a per
sonalului necesar noii ins
talații de producție a fi
relor. (V.S.)

CINEMATECA. Cinema
tograful 7 Noiembrie pre
zintă raîine, în cadrul pro
gramului de cinematecă, 
filmul „Bătălia de pe Ne- 
retva", o evocare a glo-

tît sîmbătă, 14 aprilie, cît 
și duminică, 15 aprilie.

ÎN ZONA centrului ci
vic al orașului Lupeni a 
fost trasat conturul funda
ției unui nou bloc de lo
cuințe. Este vorba de blo
cul nr. 2, care are prevă
zute prin proiect și spa
ții comerciale Ia parter. 
Blocul va avea 62 de a- 

termina- 
rea Iui este prevăzută 
pentru trimestrul IV 
acestui an. (V.S.)

UN NOU LOT de 15 ti
neri și tinere a fost recru
tat și trimis pentru o pe

„CINTECUL ADÎNCU- 
LUI1'. Sîmbătă și dumini
că Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani 
găzduiește festivalul-con- 
curs de muzică ușoară și ___
poezie „Cîntecul adîncu- partamente, iar 
iui“. Participă tineri inter- 
preți și recitatori din ria
dul minerilor din Valea

.Jiului. Spectacolele vor 
începe la orele 17 și 20, a-

TRATAMENT ȘI ODIH
NA. Punctul turistic al 
O.J.T. Lupeni anunță pe 
cei interesați că au sosit 
peste 300 de bilete de tra-

al de „drumari", 
tele- 

autovehiculelor.

■>-

balneoclimaterice 
din țară.

REUNIUNE. Pentru ziua 
de 12 aprilie, ora 16, casa 
pensionarilor din Petro
șani a programat o reuni
une în cadrul căreia voi 
fi remarcați pensionrii ca

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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In baza sarcinilor re- date în anul trecut 

ieșite din planul de dez
voltare economico-socia- 

lă, a indicațiilor și 
entărilor formulate 
secretarul general 
partidului, tovarășul
Ni colac Ceaușescu, pri
vitoare la creșterea pro
ducției de cărbune, con
siliile locale ale F.D.U.S., 
au orientat întreaga ac
tivitate a organizațiilor 
componente pentru înde
plinirea în mod ritmic a 
sarcinilor ce le revin.

Comitetele O.D.U.S. au 
inițiat o serie de acțiuni 
pentru sprijinirea pro
ducției, realizarea de 
economii la materii pri
me, materiale, energie 
și combustibil, 
recuperarea și recondi- 
țlonarea pieselor și a sub- 
ansamblelor refolosibile. 
In acțiunea de recupe
rare a pieselor, suban- 
samblelor de la transpor
toare, membrii O.D.U.S. 
de la I.M. Aninoasa au 
realizat economii în va
loare de 230 000 lei» Ast
fel de acțiuni au orga
nizat comitetele O.D.U.S. 
de la întreprinderile mi
niere Petrila, Lupeni U- 
ricani. Vulcan. S-au ini
țiat acțiuni ăe încărca
re a materialelor din de
pozitele de lemne, strân
gerea fierului vechi, co
lectarea ambalajelor, a 
deșeurilor de hîrtie, tex
tile și altele. In urma a- 
cestor acțiuni au fost p»e-

eri- 
de 
al

______ . 665 
tone de fontă, 208« tone 
cupru, 86 tone alamă, 67 
tone bronz, 44,6 tone 
plumb, 930 tone hirte, 
iar în acest an s-au pre
dat deja 150 tone me
tale vechi și aproape 300 
tone hîrtie. ba fier vechi 
în aceste acțiuni de co
lectare s-au evidențiat 
membrii O.D.U.S. de la

in/inintirmiHwiimiuiiHiiiiimiiiiiHiHHiwituiuHiii

In cadrul democratic, fertil, al apartenenței
la F.D.U.S.

Comitetele O.D.U.S. — 
participante active la realizarea 

sarcinilor economico-sociale
luiiuuiiiiiiuiiiiifii/MiHinmiHi/HuiifH/niHiHi/tMfii

minele Petrila, Lupeni și 
Aninoasa. Membrii
O.D.U.S. din cadrul Co
operativei „Unirea1* Pe
troșani au contribuit la 
amenajarea unui număr 
de 15 secții în spațiile 

organizatorică și forța 
de influențare a O.D.U.S. 
în rîndul maselor de ce
tățeni. Astfel, Organiza
ția municipală a Demo
crației și Unității Socia
liste cuprinde în pre- 

noilor blocuri din cen- zent peste 21000 
trul orașului.

O sarcină de mare im
portanță le-a revenit con
siliilor F.D.U.S. și comi
tetelor O.D.U.S., în orga
nizarea amplului dialog 
al „Tribunei democrați
ei1*, făcîndu-se sute de 
propuneri referitoare la

îmbunătățirea activității 
edilitar-gospodărești, sis
tematizarea localităților, 
transportul în comun, în
treținerea fondului loca
tiv etc, propuneri care 
în marea lor majoritate 
au și fost rezolvate.

Creșterea contribuției 
O.D.U.S. la realizarea 
sarcinilor econom ico-so- 
ciale reflectă întărirea

mem- 
bri, constituiți în 294 
organizații, din care 193 
în întreprinderi, 50 în 
instituții, 6 la sate și 45 
în cartiere.

îndrumat în 
nență de biroul 
tetulUi municipal 
tid și de Consiliul mu-

perma-
Comi- 

de par-

nicipal al F.D.U.S., co
mitetul municipal al 
O.D.U.S., toate . comite
tele O.D.U.S. din între
prinderi, cartiere și sa
te își concentrează efor
turile în direcția crește
rii rîndurilor lor, per
fecționarea stilului lor 
de muncă, lărgirea șî 
îmbunătățirea tuturor 
acțiunilor ce le inițiază. 
O atenție sporită se a- 
cordă, în baza progra
melor de activități tri- ■ 
mestriale, perfecționării 
activității. educative,
popularizării în rîndul 
oamenilor muncii a ho
tărârilor de partid și le
gilor statului, intensifi
cării acțiunii de partici- 

l pare a fiecărui colectiv 
de muncă, a cetățenilor 
la buna gospodărire a lo
calităților, a incintelor și 

' cartierelor. Se intensifi
că activitatea O.D.U.S., 
împreună cu strădaniile 
tuturor organizațiilor 
componente ale F.D.U.S., 
pentru realizarea obiec
tivelor programului unic 

a
a 

înfăptuirii 
sarcinilor pre-

de autoaprovizionare, 
politicii demografice 
partidului, 
tuturor
văzute în acest an pri
vind dezvoltarea econo
mică și socială a muni
cipiului,

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 
municipal de partid

J

Instantaneu de mun
că din cadrul sectorului 
de confecționare a pa
nourilor sudate (folo
site Ia armarea lucrări
lor miniere subterane) 
de la unitatea nr. 27, 
„Mecanică", a coope
rativei „Straja" Lupeni.

Foto: Șt. NEMECSEK

NOTE g NOTE

- Comoditate sau...?
...Greu de spus ! Con

secințele au fost, însă eviden
te: nemulțumiri, discuții 
contradictorii, suspiciuni, 
acuzații, nervozitate. La 
toate acestea am fost mar
tori simbătă, 7 aprilie, 
după-amiază, cînd, cîțiva 
cetățeni, nemulțumiți, ne 
solicitau să elucidăm o 
situație* anacronică. A- 

.parent oamenii aveau 
dreptate, dar numai apa
rent.

La una din unitățile de 
desfacere a cărnii din car
tierul Aeroport din Petro
șani, verificăm avizul de 
expediere, încheiat după 
primirea mărfii. Ce cons
tatăm ? Sortimentul re
clamat — carne de vită 

• calitatea I, cu 43 de lei 
kilogramul nu fusese li
vrată, ci doar carne de 
mînzat cu 50 de lei kilo
gramul, preț la care fuse
se dealtfel și vîndută. Și 
totuși de unde provenea 
nemulțumirea cumpărăto
rilor 7 Simplu! Pe eti
chetele din pachet au fost 
modificate, cu cerneală, 
sortimentul (din carne de 
vită, în carne de mînzat) 
și prețul (de lă 43 de lei

Dispozițiile date nu sînt facultative I
Răspunzînd solicitărilor 

celor ce călătoresc cu au
tobuzele, printr-o recentă 
hotărâre, consiliul popu
lar municipal a dispus ca 
autobuzele I.T.A. să o- 
prească în toate stațiile, 
pentru a nu circula în gol, 
pentru a asigura un mai 
bun transport în comun. 
Dar iată că la conducătorii 
auto se întîlnesc atitudini 
diferite față de această ho
tărâre. Unii o respectă, pe 
alții însă îi lasă rece. De 
pe trasee nu lipsesc .sesi
zările cititorilor ziarului 
nostru' în legătură cu a- 
ceastă atitudine a condu
cătorilor auto. Recent, un 
grup de navetiști, care 
muncesc în întreprinderi 
și instituții din zona gării 
C.F.R. Petroșani, au sesi
zat că oprirea autobuzu

kilogramul, la 50 de lei), 
chiar de unitatea care a 
făcut preambalarea (după' 
cum atestă ștampila C.T.C. 
— 3 — Hațeg), Datorită 
Umezelii, carea era proas
pătă, (purta o altă ștam
pilă pe etichetă — 7 a- 
prilie 1984), cerneala se 
ștersese și rămăsese cali
tatea și prețul tipărit, ca
re hu corespundea sor
timentului și prețului căr
nii preambalate.

Intr-o asemenea situa
ție, firesc, oamenii, care 
au avut neșansa să pri
mească un pachet cu eti
cheta, de pe care modifi
cările cu cerneală se șter- 
seseră, reclamau diferen
ța de preț. Cum? Nu este 
greu de imaginat.

Toate acestea ar fi pu
tut fi evitate, dacă nu e- 
xista comoditatea celor ca
re au făcut modificările 
pentru că, oricum, yaloa» 
rea timpului afectat aces
tei operații (modificările la 
mii sau zeci de mii de e- 
tichete) ar fi ajuns pentru 
procurarea etichetelor ca
re să spulbere suspiciuni
le, neînțelegerile. (D.G.) 

lui în stația din zonă gă
rii, pe linia Aeroport — 
Dîlja nu se respectă în
totdeauna. Au fost cazuri 
cînd, călătorii care se gră
beau la tren sau muncitori 
și funționari care trebuiau 
să fie la timp la serviciu, 
au întîrziat fiindcă auto
buzul... n-a oprit decît la 
I.M. Dîlja. Insistențele că
lătorilor l-au - lăsat rece și 
în dimineața zilei de 5 a- 
prilie a.c., înainte de ora 
7, pe șoferul autobuzului 
spre Dîlja.

Iată de ce solicităm ce
lor ce coordonează ac
tivitatea conducătorilor 
auto în cauză să-i cheme 
la ordine, dispozițiile date 
nu sînt facultative. Circu
lația autobuzelor nu poate 
să se facă în funcție de 
„dispoziția** șoferilor I (V.S.)

Lupte
întrecerile etapei jude

țene a campionatului re
publican individual de 
lupte libere, rezervat ca- 
deților, au oferit noi pri
lejuri de satisfacție luptă
torilor de la C.S.Ș. Petro
șani (antrenor Vasile Fă
gaș) și Jiul Petrila (Ion 
Corbel Și Costică Marma- 
liuc). De remarcat că, du
pă dispute acerbe la sal
tea, desfășurate, simbătă 
și duminică, în sala C.S.Ș. 
Deva, liberiștii din Vale 
și-au adjudecat șase ti
tluri de campioni jude
țeni din cele 13 puse în 
joc. Este vorba de perfor
manța realizată de Florin 
Văcăreanu (48 kg), Ma
rius Văcăreanu (55), Vasile 
Mununar (+78) de la 
C.S.Ș.P., Attila Deak (40), 
Nicolae Mitrache (42) și 
Romulus Săpînțan (68), de 
Ia Jiul. Alături de Iau- 
reații finalelor județene, 
Ia faza de zonă, de la Lu
goj (26—27 mai), își vor 
disputa șansa de a ajunge 
în finalele pe țară, toți 
liberiștii aflați pe podiu
mul de premiere, în a- 
ceastă situație aflîndu-se 
Sabin Tomuș (48) Samir 
Clță (59), Petru Ceuță (73), 
de la GJS.Ș.P., Alexandru

libere
Stanciu (38), Costel Pala- 
de (42), Costel Doroș (45), 
Laurențiu Palade (51), de 
la Jiul, clasați pe locul 
secund, Laszlo Forika 
(38), Gabriel Țigăieru (51), 
Paul Vasîloancă (68), de 
la C.Ș.P., Iosif Kiss (4-78), 
de la Jiul, înregistrați 
pe poziția a III-a.

Duminica viitoare se va 
desfășura o nouă etapă în 
recent reînființate divi
zie A de lupte libere. De 
această dată, garnitura 
Jiul Petrila se va deplasa 
la C.S. Tîrgoviște, unde 
va participa la un „patru
later" atractiv, nu lipsit 
de surprize, alături de e- 
chipa gazdelor, Clubul să
tesc Hrănești și C.F.R. Ti
mișoara.

Luptătorii seniori din 
județul nostru își dau în* 
tîlnire, în ziua de 17 apri
lie, în sala Constructorul 
Hunedoara, pentru a-și de
semna campionii jude
țeni și participanții la fa
za de zonă a campionatu
lui republican individual 
de lupte libere. Partici
pă reprezentanți ai C.S.Ș. 
Petroșani, C.S.Ș. Deva, Ji
ul Petrila și Constructo
rul Hunedoara.

Ioan VULPE

Multe
MINERUL ȘTIINȚA — 

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 4-1 (2-0). Gazdele 
au avut jocul la discreție; 
au luptat, au înscris însă 
au și ratat multe ocazii 
clare de gol. Chiar din pri
mul minut, combinata din 
Vulcan a inițiat acțiuni o- 
fensive la poarta timișore
nilor; în min. 26, în urma 
unei acțiuni pe contraatac, 
Topor îi depășește pe Spî- 
nu, șutează puternic și des
chide scorul: 1-0. După nu
mai 18 minute gazdele în
scriu din nou prin Cojo- 
cărașu, un junior talentat, 
tehnic, combativ, care reu
șește să se descurce foarte 
bine pe spații mici.

In repriza secundă, me
ciul se reia în viteză, gaz
dele atacă pe ambele aripi 
în încercarea de a desface

Baschet, divizia B (ti- 
ret): C.S.U. Galați — Jiul- 
Știința 105—46.

Fotbal (tineret-speranțe): 
Jiul — Steaua București 
1—1; divizia C: Victoria 
Călan — Minerul Paro- 
șerii 1—0; Dacia Orăștie 
— Minerul Anioasa 0—0; 
Minerul-Știința Vulcan — 
Constructorul Timișoara

goluri, dar și
„betonul** supraaglomerat 
al constructorilor. In min. 
52, după un presing pre
lungit la poarta timișore
nilor, Topor șutează puter
nic de Ia 15 m, portarul 
Icobescu, pe fază, boxează

FOTBAL, DIVIZIA C

balonul, pînă la Bileru, ca
re îl reia în plasă, ridicînd 
scorul la 3-0. Oaspeții au 
echilibrat pentru un timp 
jocul, s-au grupat mai bine 
în apărare, după care au 
declanșat cîteva acțiuni ci- 
tensive, însă n-au reușit 
să „spargă" apărarea echi
pei gazdă. In min. 71, în- 
tr-o fază de contraatac în 
jumătatea de teren a echi-

4—1; campionatul repu
blican (juniori): C.S.Ș. Hu
nedoara — Minerul/ Lu
peni 3—2; Strungul Arad 
— Jiul Petroșani 1—0; 
campionatul județean (se
ria Valea Jiului): Prepa
ratorul Petrila — Avîntul

ratări!
pei din Vulcan, Neagu țîș- 
nește în traiectoria balonu
lui și îl deschide rapid pe 
Postelnicu pe dreapta, care 
pornește singur spre poar
tă, driblează portarul, ieșit 
în întîmpinare și șutează 
în poarta goală: 4-0. In min. 
75, după o acțiune în vi
teză a lui ’Dima, soldată 
cu o centrare în careu a lui 
Bogheanu, Czizmarin sare 
pentru a relua mingea cu 
capul, însă se lovește de 
Frățilă. Arbitrul central Ion 
Rotaru (Ocna Mureș) apre
ciază „scena" drept obstruc
ție și dictează penalty: e- 
xecută David și înscrie: 1-4. 
In finalul partidei. Topor 
ratează incredibil de la 2 
m, după o țesătură frumoa
să de pase pe „ruta" Greu 
— Ciorîia — Topor.

Ion BALOI

Hațeg 3—0; Autobuzul Pe
troșani — Parângul Lo- 
nea 0—I; C.F.R. Petro
șani — Măgura Piti 3—0;
Preparatorul Lupeni — < 
Minerul Boita, 1—0; Mine
rul Ur.cani —- Minerul 
Bărbăteni 5—0; Sănăta
tea Vulcan------ Hidromin
Petroșani 0—3. '' ‘

S. BALOI I

Campionatul județean ț 
de fotbal

A doua victorie 
pe teren propriu
PREPARATORUL PE

TRILA — AVINTUL HA
ȚEG 3—0 (2—0). Cu o li
nie' defensivă ermetică^ 
cu un mijloc constructiVj 
și o înaintare penetrantă,: 
jucătorii echipei gazdă au 
imprimat un ritm alert 
partidei. In min. 42, apă—: 
rătorii oaspeți comit hențț 
în careul de 16 m; centra
lul loan Pușkaș indică lo
vitură de la 11 metri, 

' care este tranformată de 
Kertesz II. După pauză,* 
Preparatorul atacă dez
lănțuit, descoperind cu U-; 
șurință breșe în compar
timentul defensiv al oas
peților. Inmln. 50 Simi-, 
niciuc primește o pasă bu-.1 
nă de la Dulcu și înscrie,] 
majorând scorul la 2—0.!
In min. 80, echipa Pre-' 
părătorul pecetluiește sco-1 
rul: 3—0, printrm gol! 
de toată frumusețea; au
tor Androne, care trimite 
o „ghiulea" de la circa 
40 m, nelăsîndu-i vreo; spe
ranță portarului Toth.

; ! Vasile BELDIE1;
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primit deromân a 
președintele Republicii Irak

Intervenția delegației române 
la Conferința pentru 

dezarmare de la Geneva
BAGDAD 10 (Agerpres). 

— Corespondență de la 
loan Erhan: Secretarul 

. general al Partidului Baas 
Arab Socialist, Saddam 
Hussein, președintele Re
publicii Irak, l-a primit 
marți pe primul ministru 

- al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscă-, 
iescu, aflat în vizită ofici
ală în Irak la invitația gu
vernului acestei, țări. V

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis secreta
rului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, 
Saddam Hussein, preșe
dintele Republicii Irak, 
un salut călduros, împre
ună cu cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire 
personală, de pace și pros
peritate poporului irakian 
prieten.

■ Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul pri
mit, președintele Saddăm 
Hussein a rugat să fie 
transmise tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut de prietenie și 
cele mai bune urări de să
nătate, fericire personală 
și succes, de progres și 
prosperitate poporului ro
mân.

Cele două părți au a- 
preciat că trebuie acțio
nat în continuare cu ace
eași neobosită . energie

pentru 
carea de noi 
dalități care ... 
lărgirea - cooperării 
toate domeniile de interes

. comun,
Abordînd unele proble

me majore ale vieții in
ternaționale, în cadrul dis
cuțiilor a fost exprimată 
îngrijorarea României și 
Irakului față de agrava
rea fără precedent a. situa
ției pe plan mondial, față 
de evoluția alarmantă a 
cursei înarmărilor, care 
a intrat într-o etapă deo
sebit de periculoasă și, 
totodată, s-a afirmat , ho
tărârea celor două țări 
de a acționa cu perseve
rență pentru depășirea ten
siunii existente în lume.

Primul ministru al gu
vernului român a pre
zentat președintelui Saddam 
Hussein punctele de ve
dere și considerentele pre
ședintelui N ic o 1 a e 
Ceaușescu, cu privire la e- 
voluția situației internați
onale, la necesitatea de a 
face totul pentru reluarea 
politicii de pace, destin
dere, dezvoltare indepen
dentă și largă cooperare 
între națiuni, pentru tre
cerea la. măsuri ferme de 
oprire a cursei înarmări
lor, de dezarmare, și în 
primul rând de dezarmare 
nucleară, pentru reduce
rea decalajelor dintre ță
rile bogate și cele sărace 
și trecerea lâ înfăptuirea 
noii ordini economice in
ternaționale.

identifi
cai și mo- 

să asigure 
în
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GENEVA 10 (Agerpres).
— Problema interzicerii 
armelor chimice se deta
șează pe agenda Confe
rinței pentru dezarmare 
de la Geneva ca una din
tre temele în care minu
țioasele pregătiri efectua
te pînă în prezent oferă 
cele mai mari șanse pen
tru definitivarea negoci
erilor prin încheierea unui 
instrument juridic -inter
național cu forță obliga
torie.

Intervenind în cadrul 
dezbaterilor, delegația țării 
noastre s-a pronunțat 
pentru interzicerea com- 

. pletă și distrugerea totală 
a armelor chimice. Dele
gația română a prezentat.

totodată, o serie de pro
puneri concrete privind 
modul de declarare a stocu
rilor de arme chimice e- 
xistente, necesitatea ela
borării unui program de 
distrugere a lor, progre
siv, pe etape, cu un ca
lendar precis.

Delegația română a for
mulat, de asemenea, une
le propuneri în legătură 
cu. necesitatea convenirii 
unui sistem adecvat de 
verificare a respectării o- 
bligațiilor pe care statele 
părți și le vor asuma prin 
viitoarea convenție, obli
gații privind interzicerea 
utilizării, producției, sto

cării, dezvoltării și trans
ferului de arme chimice.

Știri din țările 
socialiste

16,30

Telex, 
Universul 
Emisiune 

maghiară 
color), 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color).

femeilor, 
în limbă 

(parțial 22,10

progra- 22,20

I Actualitatea în eco
nomie. ;

i Magistrala revolu
ției (II).

i Film artistic:
„Peripețiile Mașei“ 
(color). Premieră 
pe țară. Producție 
a studiourilor so
vietice. -

l La zi în 600 de se
cunde,

) Telejurnal
Sport.
închiderea progra
mului.

I

I
I
I
I
I
I
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(parțial 22,3020,00

cu sediul în Petroșani,
strada Mihai Viteazu 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.

Informații suplimentare se obțin la com
partimentul personal.

MOSCOVA 10 (Ager- rezistență sporită 
preș). — La Moscovă a rilor etc. 
început producția unor ' 
aparate care conferă apei - 
potabile proprietăți mag
netice. In cazul cînd un 
ogor este irigat cu apă 
„magnetică11, recolta de 
tomate, castraveți, ridichi, 
morcovi crește cu a- 
proximativ o treime. Ace
lași spor de recoltă s-a în
registrat experimental 
în cazul culturii de 
irigate 
tă.

Dar 
poate 
numai

Și 
grâu 

cu apa magrietiza-

țesătu-

(Ager- 
a 

, . - al
■ F.C.U.S. Plenara a dezbă
tut și aprobat propunerile generală și profesional11.
Biroului Politic 
al P.C.U.S. în 
organizatorice și 
probleme legate 
șurarea primei 
Sovietului Suprem 
U.R.S.S. al celei de-a 
legislaturi — 
genția TASS.

Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a rostit o cu- 
vîntare.

Plenara a adoptat 
rîrea '„Cu privire la 
bunătățirea continuă 
tivității Sovietelor de de-

MOSCOVA 10 .
; preș). — La Moscova 
avut loc plenara C.C.

putați ai poporului 
tărîrea „Privind direcți
ile de bază ale reformei 
învățămîntului de cultură

apa astfel tratată 
fi întrebuințată nu 
în agricultură, ci și 

în industrie, în construc
ții, în medicină. De exem
plu, dacă betonul se pre
pară cu apă , 
el devine mai 
înregistrîndu-se, 
și un consum redus 
ciment. Apa 
reduce depunerile de 
ruri în

al C.C. 
probleme 
în alte 

de desfă- 
sesiuni a 

al 
11-a 

relatează a-

„magnetică11, 
i rezistent, 

totodată, 
de

„magnetică11
să- 

cazane, conferă o

PHENIAN 10 . (Ager
pres). — îmbunătățirea ca
lității construcțiilor și re
ducerea termenelor de da
re în funcțiune a princi
palelor obiective ale eco
nomiei naționale s-au a- 
flat în centrul dezbate
rilor reuniunii de la Phe
nian a celor mai buni lu
crători din construcții din 
R.P.D. Coreeană. S-a re
levat că, în ultimii ani, 
au intrat în funcțiune nu
meroase obiective indus
triale, ce stau la baza in
dustriei socialiste a țării, 
se înregistrează ritmuri 
înalte în construcția de lo
cuințe. O atenție deosebi
tă, în cadrul lucrărilor, 
s-a acordat problemelor 
legate de folosirea rațio
nală a resurselor, de eco
nomia materialelor de con
strucții și a combustibililor.

CIRCUL DE STAT 
BUCUREȘTI

ANUNȚĂ

un turneu extraordinar, de numai 7 zile, 
pentru minerii din Valea Jiului, i

_ % eu spectacolul original
„LA CIRC PĂPUȘILE MUPPET" '

Kermit, Gonzo, Peggy, vă prezintă invi
tați de Ia circurile din Sofia, Varșovia; Buda
pesta, Moscova și București.

hotă- 
îm- 

a ac-

unei
După

Ta

• BELGRAD. In cadrul 
cocseriei Bakar, din loca
litatea iugoslavă Sisak, a 
început construirea 
noi baterii de cocs, 
cum relevă agenția
niug, noua -unitate va pro
duce anual 850 000 tone 
cocs, 35 000 tone , gudron, 
150 milioane metri, eubi 
de gaz metan, precum și 
însemnate cantități de acid 
sulfuric, sulfat de amoniu.

• DUBLIN. Numărul șo
merilor în Irlanda era, 
la sfîrșitul lunii martie,

de 214 01.3, ceea ce repre
zintă aproximativ 15 la 
sută din totalul forței de ; 
muncă a țării, transmite 
agenția Reuter,

• BEIJING. R.P. 
neză a lansat cu 
la 8 aprilie, un
experimental 
de comunicații. Satelitul,

Chi- 
succes, 
satelit

relatează agenția China 
Nouă, s-a plasat pe orbită 
și funcționează normal.

• YAOUNDE. In Ca
merun au fost restabilite 
comunicațiile cu exteri
orul, iar aeroporturile au 
fost redeschise, după ten
tativa de lovitură 
de stat eșuată de 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute, viața reluîndu-și 
cursul normal, relatează 
agenția France Presse, ci
tind surse diplomatice din 
capitala țării, Yaounde.

Uluitoare dresuri de clini, 
ponei,, cai, urși carpatini și 
lei africani. Acrobații pe cai.

NUMERE INEDITE ÎN PREMIERA 
ABSOLUTA, ÎN EXCLUSIVITATE, fas
cinantă dresură de cămile, iaci, 
ponei, lame și zebre.

Pentru prima oară în Europa, spectacu
loasa dresură comică de pisici și cîini.

Circul va prezenta spectacole în munici
piul Petroșani, în perioada 17—23 aprilie 1984, 
zilnic, la orele T 6 și 19,30, duminica și la 
ora 10. ■. ?Minarea porturilor nicaraguane și Curtea Internațională de Justiție de la Haga Circul va fi amplasat pe stadionul vechi.

Rețineți bilete cu anticipație la casele 
circului. • ' . . , . ’

HAGA 10 (Agerpres). 
— Nicaragua a înaintat 
Curții Internaționale de 
Justiție de la Haga o plîn- 
gere împotriva Statelor 
Unite, care violează „in
tegritatea teritorială și 
independența sa politică11 
și sprijină acțiunile mi
litare și paramilitare în
dreptate împotriva Nica
ragua! — a anunțat am
basadorul acestei țări la 

,• Haga, citat de agențiile 
internaționale de presă.

Un comunicat al Curții

3

• Justiție 
Nicaragua
Unite să 
orice ac- 
a repre- 

sau

Internaționale de 
menționează că ] 
cere ca „Statele 
înceteze imediat 
tivitate militară 
zentanților, agenților 
forțelor lor armate în Ni
caragua și orice utilizare 
a forței sau amenințarea 
cu forța în relațiile 
cu Nicaragua11.

★ .'■■■

WASHINGTON 10 
gerpres). — Minarea'

lor

(A- 
por- 

turilor nicaraguane și de
cizia americană de a se

sustrage jurisdicției Curții lui, ar fi conduse de C.I.A. 
Internaționale de Justiție 
de la Haga au provocat vii 
critici la adresa Adminis
trației americane în Con
gresul S.U.A. — transmite 
agenția France Presse. In
tr-un comentariu difuzat 
din Washington, se relevă 
că șapte membri ai Ca
merei Reprezentanților au 
depus un proiect de re
zoluție cerând oprirea î- 
mediată a operațiunilor de 
minare care, potrivit sur
selor apropiate Congresu-

— se arată în relatarea 
A.F.P. ■ Senatul, pe de altă 
parte, a început să dezba
tă, luni seara, un proiect 
de rezoluție introdus de 
senatorul Edward Kennedy, 
prin care se cere ca fon
durile federale să nu fie 
utilizate pentru finanțarea 
operațiunilor de minare 
și ca Statele Unite să 
vină asupra deciziilor 
în ce privește Curtea In
ternațională de Justiție de 
la. Haga.

Mica publicitate
VI ND urgent aparta

ment două camere, Deva, 
parter, central, liber, gaze, 
faianță, parchet, conve-

ANUNȚ DE

nabil, aproape -gară. In
formații, telefon 110, far
macia 18, Lonea. Intre o 
rele 7—15. (494)

FAMILIE

re
lor

CU același imens gol în suflet, familia anunță tutu
ror celor care l-au cunoscut, împlinirea a 9 ani de la 
dispariția celui care a fost

BURDAN IOSIF ' V

Va rămine veșnic în gîndurile si inimile noastre.
■ ■ ' (497) :
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