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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în întreprinderi industriale 
din Capitală

ANUL XL, NR. 9 837

TĂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!
Patru decenii ale devenirii noastre

Sectorul

Minerii Văii Jiului 
raportează 

realizări de prestigiu
CU PLANUL 

PE PATRU LUNI ÎNDEPLINIT

I Vulcan Sectorul XI
investiții PetrilaEforturile susținute depuse de brigăzile conduse de 

Mihai Dudescu și Mihai Neștian din sectorul I al I.M. 
Vulcan au fost concretizate in extragerea unei producții 
suplimentare, in primul trimestru, de 3670 tone de căr
bune. In zilele care au trecut din luna aprilie, colectivul 
acestui sector a mai adăugat la plusul cumulat incă 
1700 tone de cărbune, reușind astfel să-și, realizeze sar
cinile de plan pe patru luni înainte de termen. Produc
ția realizată peste prevederi a fost obținută pe seama 
depășirii productivității muncii cu peste 150 kg pe post.

Sectorul IV, Lonea
Colectivul minerilor, maiș

trilor și inginerilor din ca
drul sectorului IV al I.M. 

,Lonea întîmpinq marea săr
bătoare a oamenilor mun
cii din întreaga lume, ziua 
de 1 Mai, cu planul înde
plinit pe primele patru luni 
din acest an.

Cu cele 790 tone de 
cărbune extras suplimen
tar în luna aprilie, colecti
vul acestui sector întregeș
te plusul acumulat, față de 
sarcinile de plan, de la în

VINERI, 27 APRILIE 1984

ceputul anului cu 4 167 to
ne. Obținerea acestui suc
ces este , rodul unei bune 
organizări a muncii, res
pectării disciplinei tehno
logice, a aprovizionării rit
mice cu materiale și piese 
de schimb, a înaltei cali
tăți a lucrărilor de revizii 
și reparații.

Creșterea producției de 
cărbune a fost obținută prin 
depășirea productivității 
muncii, în cărbune, cu a- 
proape 200 kg pe post.
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Minerii sectorului XI 
investiții de la I.M. Petrila 
au depășit productivitatea 
muncii planificată cu 5 la 
sută. Ca urmare ei au rea
lizat peste sarcinile de plan 
300 ml de săpări și beto- 
nări. Printre brigăzile frun
tașe ale sectorului se nu
mără cele conduse de Va- 
sile Pavel, Constantin 
Borș, Francisc Barabaș, Ni- 
colae Troană, loan Popp 
și Dumitru Rizea. La mon
taje s-au remarcat forma
țiile de electrolăcătuși con
duse de loan Buzaș, Fran
cisc Thirjung, Eugen Toth, 
loan Sima și losif Szilagy, 
bine coordonate și îndru
mate de maiștrii principali 
loan Stanciu și Alexandru 
Trufaș.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, joi, 26 a- 
prilie, o vizită de lucru în 
mari întreprinderi indus
triale din Capitală.

Noua vizită de lucru a 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, dialogul cu fău
ritorii de bunuri materi
ale, eu reprezentanți ai 
conducerii ministerelor și 
centralelor industriale de 
profil, cu specialiști cons
tituie o elocventă ilustra
re a preocupării constante, 
stăruitoare a secretarului 
general al partidului de a 
examina și stabili la fața 
locului căile și modalități
le pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a 
planului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a României pe 1984 
— pentru sporirea conti
nuă a calității și eficienței 
întregii activități.

Primul obiectiv vizitat 
l-a constituit întreprinde
rea de țevi „Republica".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
ministrul industriei me
talurgice, directorul ge
neral al Centralei indus
triale de prelucrări me
talurgice, directorul în
treprinderii, cu ceilalți 
factori de răspundere și 
specialiștii prezenți, a e- 
xaminat, sub toate aspec
tele, o problemă de mare 
însemnătate pentru activi
tatea întreprinderii, pen
tru industria noastră me
talurgică, pentru economie, 
în general, și anume — 
dezvoltarea producției de 
țevi speciale.

Apreciind realizările de 
pînă acum, secretarul ge
neral al partidului a ce
rut ministerului de resort,, 
precum și celorlalte mi
nistere cu atribuții în do
meniul respectiv să în
tocmească un program de 
acțiuni care să conducă la 
sporirea producției de țevi 
speciale și a indicat ca 

aceasta să se realizeze pe 
suprafețele existente, prin 
folosirea judicioasă a spa
țiilor și a utilajelor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că printr-o uti
lizare completă și eficien
tă a actualelor capacități, 
precum și a celor prevă
zute a fi construite, în
treprinderea „Republica” 
trebuie să asigure econo
miei naționale întregul 
necesar de țevi speciale, 
inclusiv pentru programul 
nuclearo-energetic.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu 
constructorii de mașini de 
la marea întreprindere „23 
August" a fost axat, în
deosebi, pe probleme vi- 
zînd continuarea procesu
lui de modernizare și în
noire a producției.

Vizita a început la sec
ția de prototipuri și în
cercări. Secretarului ge
neral al partidului i s-a 
raportat .că indicațiile și 
orientările date cu prile
jul vizitei anterioare au 
fost transpuse în practică, 
se regăsesc pe deplin în 
succesele înregistrate. In 
spiritul sarcinilor trasate, 
a fost realizată apropierea 
cercetării de producție.

Gazdele subliniază spri
jinul substanțial acordat 
întreprinderii în procesul 
de modernizare a produc
ției de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie. Se relevă în acest 
sens, între altele, că se 
va trece la recuperarea e- 
nergiei de la standurile de 
proba. •

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat pre
ocuparea constantă a aces
tui colectiv muncitoresc 
în direcția înnoirii pro
ducției, ridicării calității 
și competitivității acesto
ra, rezultatele obținute în 
acest sens.

Secretarul general . al 
partidului a analizat cu 
conducerea ministerului de 
resort, cu specialiști din 
cercetare și producție sta

diul asimilării și fabrică
rii motoarelor pentru e- 
chiparea navelor, măsuri
le ce trebuie întreprinse 
în vederea diversificării 
îmbunătățirii calității și 
sporirii producției aces
tora, pentru înfăptuirea 
integrală a programului 
național naval. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că, pe baza expe
rienței acumulate, a ca
pacității de care dispune, 
industria noastră trebuie 
să asigure întregul nece
sar de astfel de motoare. 
In acest sens a cerut fac
torilor de răspundere să 
elaboreze un program spe
cial privind fabricarea 
motoarelor navale, agre
gate care să fie realizate 
la „23 August” și între
prinderea de profil de la 
Reșița.

Secretarul general al 
partidului a indicat con
ducerii întreprinderii să 
adopte măsuri organizato
rice și tehnice corespun
zătoare în vederea creș
terii capacității standuri
lor de probă, pentru rea
lizarea unei linii speciale 
de executare a probelor 
pe subansamble, asigurîn- 
du-se deplină siguranță 
în exploatare,o calitate cît 
mai ridicată a produselor.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceausescu la întreprinde- 
rea de mașini unelte și 
agregate a prilejuit o a- 
naliză aprofundată a mo
dului în care colectivul a- 
ceștei cunoscute unități 
industriale își îndeplinește 
sarcinile privind sporirea 
și modernizarea produc
ției, îmbunătățirea . conti
nuă a parametrilor tai
nici și funcționali ai ma
șinilor, creșterea calității 
și competitivității lor, spo
rirea eficienței întregii ac
tivități.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost înfă
țișate rezultatele obținute

(Continuare în pag. a 4-a)

Personalul muncitor, folosit eficient 
la lucrările direct productive

I

I
Rezultatele obținute îrt 

primul trimestru din a- 
cest an și în primele do
uă decade ale lunii apri
lie de cel mai puternic 
colectiv de mineri din Va
lea Jiului, de la cea mai 
importantă furnizoare de 
cărbune cocsificabil din 
țară — mina Lupeni — 
nu sînt la nivelul posibi
lităților și al dotării teh
nice de care dispune a- 
ceastă întreprindere. Res
tanțele înregistrate — 
15 000 tone de cărbune — 
provin și din nerealizarea 
productivității muncii.

De la începutul anului 
și pînă în prezent, harni
cul colectiv de mineri al 
sectorului III de la mina 
Livezeni raportează supli
mentar sarcinilor de pian 
extragerea a peste 9000 
tone de cărbune. Pro
ductivitatea muncii a fost 
realizată in proporție de 
113,4 la sută. La lucrări
le de pregătiri, planul a 
fost depășit cu peste 110 
m.l. In imagine, schimbul 
condus de Gheorghe Pos- 
tolache din brigada de 
deschideri a minerului E- 
mil Bolog.

Foto: P. BEKE 

Din cele șapte sectoare de 
producție, numai două 
și-au realizat sarcinile de 
plan la acest indicator, 
respectiv sectoarele: III,

în proporție de 105 la su
tă și IV, în proporție de 
101,9 la sută. Celelalte 
cinci sectoare de produc
ție au înregistrat nerea- 
lizări la productivitățile 

planificate cuprinse în
tre 176 kg pe post la sec
torul V și 700 kg pe post la 
sectorul VII. Productivi
tatea muncii planificată 

în abataje a fost depăși
tă in medie cu aproape 
500 kg pe post, iar în căr
bune cu 360 kg pe post, 
însă pe total activitate, 
se înregistrează o nerea- 

lizare a productivității 
muncii cu 150 kg post, 
dovadă certă că persona
lul muncitor nu este fo
losit în mod judicios. Din 
datele statistice ale mi
nei am aflat că numărul 
de personal planificat în 
primul trimestru a fosț 
depășit în medie cu 90 de 
posturi pe zi. Dar pos
turile prestate în cărbu
ne au fost sub cele pla
nificate cu 4335, iar la în-

Gheorghe BOȚEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

I
I 
I 
I
I
I
I
I 
I

PREGĂTIREA 
SPECIALIȘTILOR MINIERI 

în pas cu exigențele 
industriei extractive moderne

In lumina hotărîrilor 
Congresului al XH-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului. a indicațiilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și în 
concordanță cu cerințele e- 
conomiei naționale pentru 
sporirea bazei energetice și 
de materii priiiie, învăță- 
mîntului superior minier, 
institutului nostru,-îi re
vin sarcini de mare răs
pundere. Este vorba de a 
pregăti specialiști capabili 
să contribuie la Valorifi
carea complexă a resurse
lor minerale utile, să ac
celereze introducerea și a- 
plicarea, cu înaltă eficiență 
a unor soluții tehnologice 
moderne, de exploatare, 
transport și preparare a 
masei miniere. In acest scop 

în pagina a 3-a

B DIALOG CETĂȚENESC 
B Programul TV sâptâmînal

Institutului de mine din 
Petroșani, celor două facul
tăți — de mine și cea de 
mașini și instalații minie
re — le revine sarcina de 
a pregăti specialiști pen
tru industria minieră a ță
rii.

Urmare firească a poli
ticii înțelepte a partidului, 
a sprijinului primit din 
partea comitetului județean 
și municipal de partid, a
C.M.VJ,.,  școala superioară 
minieră din Petroșani se 
prezintă în al 36-lea an de 
existență cu un bogat bilanț

Prof. univ. dr. îng.
DUMITRU FODOR, 

rectorul Institutului de mine 
Petroșani

(Continuare în pag. a 2.a)
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Cărbunele risipit a fost recuperat
Un binevoitor ne-a scris 

recent: „Cărbunele se
scoate din adîncurile pă- 
mîntului cu multe utilaje 
și multă muncă, Oricîte 
eforturi s-ar cheltui însă 
pentru aducerea lui la 
ziuă, termocentralele și 
alte uzine au nevoie de 
cărbune. O parte din acest 
combustibil valoros, extras 
de minerii din Valea Jiu
lui, nu mai ajunge la 
destinație, datorită risipi
rii lui din vagoane prin
tre liniile triajului G.F.R. 
•Petroașni. Cauza o cons
tituie manevrarea brutală 
a vagoanelor de către’ u_ 
nii muncitori feroviari, 
deschiderea ușilor, așa 
că' vagoanele afectate 

■ pleacă din triaj mai de
parte cu ce rămîne în e- 
je. Ar fi bine ca cineva 
de la redacție să vadă a- 
ceastă risipă de cărbune 
pentru că șeful stației 
C.F.R. Petroșani nu o ve
de". 3

Nu ne era îngăduit să 
rămînem indiferenți față 
de o asemenea problemă, 
deși cel ce a semnalat-o, 
nu a procedat corect ne- 
semnînd corect scrisoa
rea.

Personalul muncitor,
folosit eficient

(Urmare din pag. I)

tfcținere și deservire nu
mărul lor ă fost mai ma- 

,re decît planul cu aproa
pe 10 000. Iată o dovadă fel de susținere. Vom ur

mări ca în aceste abata
je, prin îmbunătățirea 
tehnologiilor de lucru să 
crească productivitatea 
muncii la nivelul dotării 
tehnice. Vom căuta în 
continuare să extindem 
mica mecanizare. Avem 
in funcție 5 instalații de 
monorai, iar pînă la sfîr- 
șitul anului vom mai pu
ne în funcțiune încă două 
astfel de instalații. Din 
numărul total de munci
tori de la mina noastră 
peste 650 vor absolvi în 
acest an cursurile școlii 
de calificare, iar 1000 vor 
urma cursuri de perfec

' că personalul muncitor în 
joc. să fie dirijat spre 
locurile de muncă direct 

' productive este- menținut 
îp număr mare la lucrări
le de întreținere și de
servire.

Pentru a lămuri situa
ția am discutat cu ingi
nerul șef producție Gheor
ghe Modoi, care ne rela
ta:

— La mina noastră e_ 
, xi.stă un program de mă

suri care vizează crește
rea productivității mun- 

' di. Conform acestui pro
gram, productivitatea țre_ 

. buie să crească în 1984,
față de nivelul atins a- ționare pentru a cunoaș- 
nul trecut, cu 11 la sută, te șl stăpîni utilajele pe 
Putem spune că această 
creștere s-a realizat nu
mai în parte, adică în 
cărbune și în abataje. 
bat fiind faptul că pro
ducția pe care o extra
gem în acest an este în 
continuă creștere și 
ductivitatea muncii 
buie să înregistreze 
curbă ascendentă și 
ceasta șe poate face

.. mai prin organizarea
bună a muncii,
carea gradului de pregă
tire profesională a perso
nalului muncitor și prin 
introducerea progresului 
tehnic.

,:— Mai concret, vă rog!
— In acest an vom men

ține în funcțiune toate cele 
,11. abataje frontale echipate

pro- 
tre- 

o 
a- 

n tt- 
ma i

prin ridi-

Pe urmele sesizării am rășului ing. Octavian Dra- 
ajuns în triaj. împreună 
cu impiegatul de serviciu, 

Gheorghe Ștoian, am cons
tatat, la fața locului, că 
sesizarea era adevărată.
Intre liniile din triaj, în 
apropierea biroului de 
mișcare, am putut vedea 
mai multe grămezi, din-

iiimHiuiUHiHiililillUll

— ANCHETA —
La fața locului
uiiiuiiiihhihihihuhiiui

tre care una de 3—4 tbne 
de cărbune foarte curat, 
mărunt. încercarea , de 
a găsi pe loc, împreună 
cu impiegatul, o soluție, 
pentru recuperarea cărbu
nelui risipit a eșuat. „Nu 
mai știm al cui este și 
nu-1 putem ridica cu lo
pata la aproape 3 metri 
înălțime în vagon. Dar, 
dacă primim ordin... Vor- 

- biți cu șeful stației, poa
te ne spune dînsul cum 
trebuie să procedăm". A- 
șa am făcut, dar progra
mul nostru de teren nu 
a coincis cu cel al tova-: 

ou, susținere și tăiere me
canizată, ba mai mult, in 
trimestrul IV va începe 
să dea cărbune încă un 
abataj echipat cu o ast- 

care le au în dotare. Vom 
acționa cu toată hotărîrea 
pentru întărirea discipli
nei sub toate aspectele ei. 
Trebuie să reducem în 
continuare numărul de 
absențe nemotiyate pen
tru a putea să realizăm . 
o plasare bună la toate 
fronturile de lucru. .

Cele arătate, de ingi
nerul șef nu pot fi rea
lizate. decît printr-b mo
bilizare de excepție 
conducerii colective

a 
a 

minei, a organizațiilor de 
partid, sindicat și U.T.C., 
a întregului colectiv care 
trebuie să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru în
făptuirea propriilor mă
suri care să* asigure folo
sirea eficientă a persona
lului și creșterea produc
tivității muncii.

gotă- O vedere „la ochi" 
cu dumnealui n-a fost 
posibilă în cele două vi
zite la gară, așa că am 
apelat la sprijinul tova
rășului ing. Victor Iloiu, 
șeful R.C.M.-uiui Petro
șani. CU operativitatea 
ce-1 caracterizează, șeful 
R.C.M.-ului a luat legă
tura cu subordonații săi 
în măsură să rezolve i- 
mediat problema, iar ul
terior secretarul comite
tului de partid al com
plexului C.F.R, Petroșani, 
Viorel Svichiu, ne-a con
firmat recuperarea căr
bunelui din triaj prin tri
miterea lui la preparația 
Petrila de către șeful de 
stație pe schimb, Marin 
Peră.

Dacă manevrarea va
goanelor în triaj s-ar fa
ce întotdeauna cu aten
ția cuvenită, asemenea 
întîmplări ar fi evitate. 
Cazul la care ne referim 
demonstrează încă odată 
că și în activitatea mun
citorilor' manevranți din 
triaj, nu este loc' pentru’ 
neatenție, neglijență și 
risipă de combustibil.

Toma ȚÂȚÂRCĂ .

Curînd, în centrul comu
nei Aninoasa vor fi pre
date la cheie 44 de apar
tamente noi. In imagine 
echipa complexă de zidari 
condusă de comunistul 
loan Cazacu lucrează la 
finisarea fațadei tronsonu
lui B al blocului C.

Foto: Eugen HER BEI

(Urmare din pag. I)

de realizări, în formarea 
celor aproape 6000 specia
liști capabili să conducă cu 
pricepere și dăruire pro
cesul de producție. In toți 
anii care au trecut am ac
ționat pentru a asigura ri
dicarea la cote superioare 
a nivelului de pregătire și 
calificare tehnico-științifică 
a viitorului inginer și sub- 
inginer, acționîndU-șe con
tinuu în direcția perfec
ționării procesului de în- 
vățămînt și a formelor de 
integrare cu producția, 
cercetarea și proiectarea 
în vederea utilizării efici
ente a bazei materiale de 
care dispunem și care se 
află în plin proces de ex
tindere șl modernizare, a- 
ceasta prin investițiile a- 
cordate de stat pentru ins
titutul nostru. Numai în 
ultimul deceniu s-a dublat 
baza materială: noi labora
toare, atelier de producție 
proprie, cantine, cămine, 
garsoniere pentru studenții 
căsătoriți, bază sportivă, 
biblioteci, tipărituri didac
tice etc. Asigurăm studen
ților noștri un mare număr 
de burse, uniforme, hai
ne de protecție pentru 
practica în producție și 
alte facilități într-un cu-

Dialog 
între generații

Peste 10 000 de uteciști 
au participat, în cele patru 
luni care au trecut din a- 
cest an, la întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, 
la simpozioane, mese ro- 
tunde. Desfășurate la în
treprinderile miniere Pe
trila, . Lupeni, Uricani, Pa- 
roșeni; întreprinderea de 
tricotaje Petroșani și I.C. 
Vulcan, acțiunile s-au cons
tituit într-uii dialog rodnic 
între generații. (Gh.O.)

„Cine știe, cîștlgă“
In cinstea celei de a 

40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă, începînd 
de azi și pînă’în 30 aprilie, 
la I.M. Petrila are loc 
faza de masă a concursu
lui „Cine știe, cîștigă" pe 
tema „Ani de glorii, ani 
de ’ lumină", la care parti
cipă 12 echipaje reprezen- 
tind sectoarele minei.

vînt creăm studenților con
diții deosebite de studiu, 
de muncă și viață, pentru a 
se forma ca adevărați spe
cialiști minieri.

In prezent institutul șco
larizează 4200 studenți din 
care 3200 urmează cursuri
le la zi, 'iar ceilalți la se

Pregătirea 
specialiștilor minieri

ral; Instruirea și' educația, 
activitatea productivă a 
studenților este asigurată 
de 140 cadre didactice cu 
funcția de bază și de pes
te 120 cadre asociate, re
crutate dintre cei mai buni 
specialiști din producție. 
Cadrele didactice — multe 
cu titluri științifice, de 
doctori și doctori docenți 
— desfășoară orele de spe
cialitate și cu caracter a- 
plicativ în laboratoare, pe 
platforma de mașini minie
re, la unitățile miniere și 
constructoare de mașini din 
Valea Jiului și în princi
palele bazine miniere ale 
țării. De asemenea, cadrele 
didactice ale institutului

Rezultate
Acest ultim trimestru al 

anului școlar are implica
ții profunde în creșterea 
nivelului calitativ al pro
cesului insțructiv-educativ, 
Urmînd unei perioade în 
care elevii s-au confruntat 
cu exigențele subiectelor 
de la concursurile pe disci
pline de învățămînt și me
serii,’ realizînd performan
țe superioare anului trecut. 
Etapa pe școală a însem
nat pentru nbi participa
rea a peste 140 de elevi la 
matematică, fizică, chimie, 
biologie, limba română, is
torie, economie politică, fi
lozofie, geografie, limba 
engleză,- limba franceză, la 
un nivel bun, realizîndu-se 
media 8,64. Dintre acești e- 
levi 54 au obținut dreptul 
de a participa la faza ju
dețeană unde, de asemenea, 
s-a manifestat o pregătire 
bună și foarte bună. Cole
gii noștri Hîndorean Crișan 
— clasa a Xl-a B (mate
matică — prof. A. Turcu), 

desfășoară permanent ac
tivitate de cercetare la ca
re sint antrenați și studenți 
și specialiști din producție, 
aducîndu-șp contribuția la 
soluționarea unor proble
me de mare însemnătate și 
de introducere de noi teh
nologii de 'exploatare, me- 

canizare și automatizare a 
proceselor de producție.

In această perioadă a- 
cordăm atenție deosebită 
pregătirii studenților pen
tru sesiunea de examene 
iar celor din anii terminali 
le acordăm sprijin în în
tocmirea și definitivarea 
proiectelor de diplomă pen
tru obținerea titlului de 
inginer sau subinginer. Pa
ralel, săptămînal, (dumini
ca) organizăm cursuri de 
pregătire pentru viitorii 
candidați la concursul de 
admitere (la zi și seral) la 
obiectele de bază, (matema
tici și fizică) și discipline 
tehnologice opționale. Și 
pentru anul universitar

frumoase
Krausz Irinel — clasa a 
Xll-a B (limba română — 
prof. N. Cherciu), Dicu Ga
briel — clasa a XII-a B 
(chimie -r-, prof. I. Dără- 
banț), Urzică Lucia — cla
sa a XII-a A (geografie — 
prof. G. Stancu), Mangu So
rin — clasa a X-a C (isto
rie— prof. C. Platon), Vata- 
manu Claudia — clasă a 
XII-a B (filozofie), Cristian 
Trandafir — clasa a X-a B 
(informatică — prof. C. Ză- 
Voianu) au obținut dreptul 
de a participa la faza pe 
țară care s-a desfășurat în 
primele zile ale vacanței de 
primăvară. Trei elevi s-au 
înapoiat cu mențiuni. (Kra
usz Irinel, Trandafir Cris
tian și Mangu Sorin.

Este un frumos succes de 
care ne-am bucurat cp- to
ții. T; . g-.,. -GU.

Cristina KRACHTUS, 
elevă, la Liceul 

de matematică-fizică 
Petroșani

1984—1985 institutul nostru 
va dispune de o cifră de 
școlarizare mare. Facul
tatea de mine pregătește 
în profil mine prin secțiile 
mine, ingineri zi și setai; 
exploatări la zi, ingineri zi 
și seral; mine și exploatări 
ia zi subingineri zi șl.,’ se
ral; topografie minieră 
subingineri seral. Faculta~ 
tea de mașini și instalații 
miniere pregătește specia
liști la nivel de ingineri, 
în profil mecanic în spe
cialitatea mașini și instala
ții miniere, zi și seral și 
subingineri seral în profil 
electric specialitatea elec
tromecanică tehnologică.

•Le adresăm candidațilpr la 
concursul de admitere, ce
lor care urmează programul 
de pregătire împlinirea 
dorinței de a deveni stu
denți și viitori specialiști, 
pregătiți cu înaltă compe
tență în Institutul de mine 
din Petroșani. -f

Pentru îndeplinirea cu 
înaltă răspundere patrioti
că, revoluționară și profe
sională a sarcinii ce ne 
este încredințată de condu
cătorul partidului și statu
lui, vom depune eforturi 
sporite în vederea formă
rii, educării și instruirii 
viitorilor specialiști mi
nieri.

f

I 
I TEATRUL DE SI

Petroșani, prezintă

I mîine, de la ora i
media „Un bărbat
multe femei" de

I«
I

I *—I UNITĂȚI NOI. In ulti-
I ma perioadă, la parterul
I blocului 17 BCD, de pe LOR. începînd cu dată de

mîine,

STAT din 
i azi și 

de la ora 19, co- 
; și mai 

Leonid 
în rolurile principa-Zorin,

le fiind dîstribuiți Magda 
Catone și Claudiu Bleonț.

artera principală a orașu
lui Vulcan — Bulevardul 
Victoriei — au fost deschi
se noi unități ale Coope
rativei „Straja" Lupeni. 
Este vorbă despre unități
le de reparații R-TV, în
registrări muzicale, optică, 
reparații mașini și aparate 
de uz casnic. De asemenea, 
în perioada următoare, ur
mează să se deschidă o 
modernă unitate de coafu
ră, manichiură, pedichiură. 
(Șt. N.)

IN ATENȚIA PESCARI-

1 Mai se deschide sezonul 
de pescuit în apele de 
munte la păstrăvul indigen 
și lipan. Continuă opreliș
tea pentru păstrăvul cur
cubeu. Zilele și zonele li
bere de pescuit rămîn a- 
celeași ca și în anii tre- 
cuți. -

SIMPOZION. Mîine - la 
Casa ponierilor din Vul
can are loc simpozionul 
„Pionierie, frumoși sînt-a- 
nii tăi", dedicat aniversă
rii a 35 de ani de la în-

ființarea primelor detașa
mente de pionieri din țara 
noastră. (T.S.)

-----------
PASIUNE. - Vasi'le Barbu, 

student în anul III la 
I.M.P., a adus cu sine din 
Moldova natală, O deosebi
tă pasiune pentru dansul 
popular. Ajuns în forma
ția coregrafică a Casei de 
cultură a sindicatelor din

pregetă să facă naveta de 
la Uricani, pentru a lua 
parte la repetițiile Și spec
tacolele formației care i-a 
unit pentru toată viața. 
Asta da, pasiune! (I.V.)

♦--------
IN SALA DE APEL a 

I..M, Lohea, pe panoul frun
tașilor în producție sint 

__ __ __________ __  afișați cei din anul 1983, 
Petroșani, și-a ales Ca par- iar pe panoul fruntașilor 
teneră o tînără încadrată în întrecerea socialistă în 
la mina Uricani, Ofelia, incintă, se află cei pe tri- 
care i-a devenit apoi... par- mestrul 1 1984. Cînd vor fi 
teneră de viață. Soții Va- puse în concordanță cele 
sile și Ofelia Barbu, nu două panouri? (Gh. S.j

„CUPA TINERETULUI".. 
In cinstea-Zilei tineretului, 
sub îndrumarea organiza
ției U.T.C. la mina Petrila 
este in plină desfășurare 
„Cupa tineretului" la fot
bal. Azi se întîlnesc, în se
mifinală, formațiile sec
toarelor III și VIII și cele 
de la VII și X. (Gh. S.)

I
I

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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Pentru o calitate și eficiență 
sporite în alimentația publică 

In această primăvară a constituind un cadru sti- 
început concursul „Cel mai mulativ pentru valorifi- 
bun restaurant din 100" carea eficientă a calități- 
la care participă unități lor morăl-profesiohâle ale 
de alimentație publică din lucrătorilor din restau

rantul nostru, a pricepe-

Scrisori sosite la redacție

țară, cunoscute pentru 
ambianța și’ stilul lor. 
Principalele detalii ne-au 
fost oferite de tovarășul 
Vintilă Borhină, responsa
bilul restaurantului „Jiul" 
din Petroșani.

— Scopul acestui con
curs, inițiat de Ministerul 
comerțului interior, este 
creșterea gradului de ser
vire a populației prin dez
voltarea și diversificarea 
producției culinare, asi
gurarea unor produse și 
preparate culinare de bu
nă calitate. Această ma
nifestare se desfășoară 
în cursul acestui a>i,

I

La serele I.G.C.L. Pe
troșani sînt pregătite 
continuu mii de fire de 
diferite răsaduri de flori 
'ți plante ornamentale.

Foto: Șt NEMECSEK

Răspundem 
cititorilor

< „UN GRUP DE ÎN
CADRAȚI”, Lupeni: Așa 
cum am discutat, la între
barea dv. poate da un răs
puns concret, prin fapte, 
doar industria mică din Pe
troșani. In acest scop este 
necesară o comandă din 
partea I.C.S. Mixtă Lupeni, 
în baza căreia unitatea să 
execute operația de dezin- 
sectizare.

rii de a pregăti și oferi

MICROINTERVIUt 
S APTA Ml Nil

preparate culinare apre
ciate de consumatori.

— Ce implicații are 
concursul în domeniul 
perfecționării activității 
comerciale ?
— In perioada concur

sului — la care partici
păm doar noi din Valea 
Jiului — se vor organiza 
schimburi de experiență 
și alte modalități de per

Programul unităților comerciale 
în perioada 28 aprilie—2 mai

Direcția comercială a municipiului Petro
șani ne informează că toate unitățile comerci
ale, alimentare, și nealimentare, vor funcționa 
în ziua de 28 aprilie cu program prelungit cu 
2 ore.

■ 29 APRILIE: magazinele alimentare 
vor fi deschise între orele 7—12; magazinele 
nealimentare: 8—-12.

■ 1 MAI: magazinele alimentare și nea
limentare vor fi închise, cu excepția unităților 
de difuzare a presei care vor funcționa între 
orele 7—10.

Unitățile de alimentație publică vor avea 
program normal.

■ 2 MAI: între orele 7—11 vor fi deschi
se magazinele alimentare care desfac pîine și 
lapte, unitățile de legume și fructe, sifonăriile, 
tutungeriile și unitățile de difuzare a presei.

Unitățile de alimentație publică funcțio
nează după programul unei zile de duminică.

fecționare a căror valoa
re trebuie verificată in 
activitatea concretă de 
servire a consumatorilor. 
Criteriile de apreciere a 
muncii vizează realizarea 
indicatorilor economici 
(planul de desfacere, va
loarea producției culina
re, nivelul rentabilității 
etc.). Colectivul de lucră
tori comerciali de la res
taurantul „Jiul", care au 
mai participat la diverse 
concursuri profesionale, se 
străduiește să contribuie 
cu și mai multă inițiati
vă la., creșterea calității 
și eficienței economice a 
tuturor serviciilor noas
tre aflate la dispoziția oa
menilor muncii din Valea 
Jiului.

T. SPÂTARU

Noul comitet ales re
cent la asociația de lo
catari nr. 13 „Vîscoza" 
și-a propus ca un prim 
obiectiv mobilizarea tu
turor locatarilor la acți
unile de curățenie și în
frumusețare a cartieru
lui Viitorului. Apelul fă
cut în acest scop a fost 
înțeles de majoritatea 
locatarilor care au ieșit 
la refacerea zonelor 
verzi. Totodată, am plan
tat peste 100 
de diferiți arbori 
ornamentali și peste 50 
de trandafiri. In aceas
tă acțiune au fost angre
nați și copiii. Putem a- 
răta că la blocurile K 1 
și /< 2, unde s-a ame
najat o nouă zonă ver
de, au muncit cu mult 

spor locatarii Banu Stan, 
membru in comitetul a- 
sociației, alături de Vir
gil Leahu, Ioan Bob, 
Marin Munteanu, Ion 
Mărginean, Marin Dra
ga, Victor Ardelean și 
alții.

La blocurile K 3 și 
K 4, Ștefan Seri, Emeric 
Konro, Nicolae Savu, Iu- 
liu Grunvald, Mihai O- 
prișari, Paula Fanau, E- 
lena Muntean și alții, 
au curățat zonele verzi 
și au plantat flori. La 
blocul K 5, Carol Petrie, 
Cornel Rusu, Carol Ke
pi și alții' au participat 
la curățenie. Locatarii 
blocurilor A 2 și A 3 au 
adus pămînt negru și au 
creat o zonă verde no
uă, unde au plantat ar
bori și trandafiri. La 
blocurile A 4, A 5 și A 
6, locatarii și-au curățat 
și săpat zonele verzi. 
Aici au răspuns la che- i 
marea comitetului asoci- I 
ației, plantînd trandafiri i 
și arbori ornamentali M. j 
Augustin, T. Brașoveanu, ; 
M. Varga, M. Garan- î 
szegy, M. Pop, E. Bor- ș 
binceac, Z. Heghi, ■ M. ; 
Lumperdean, I. Balogh, j
D. Lung, A. Valea, .1. ș 
Ungureanu și M. Grito. j

George LEAH,
președintele asociației ; 

de locatari nr. 13 
Vîscoza - Lupeni '

Mulțumiri pe adresa minei Dîlja
Datorită exploatării căr

bunelui din subteranul mi
nei Dîlja și trasării terenu
lui, mai mulți pereți ai clă
dirii, în care se află maga
zinul alimentar din satul 
Dîlja, s-au fisurat. Nu însă 
atît de grav îneît să pună 
acum problema mutării 
magazinului și de aceea 
pentru a prelungi viața clă
dirii respective am apelat 
la sprijinul minei ■ Dîlja. 
Ne-am bucurat de toată în
țelegerea din partea direc
torului întreprinderii, a in
ginerului șef electromecanic 
a maistrului Knebel, care 
ne-au acordat sprijinul ne

Lucrul odată început...
. In calitate de secretar al 

organizației de partid nr. 
10 din cartierul Aeroport 
—• Petroșani, doresc să pre
zint redacției cîteva aspecte 
care evidențiază modul re
probabil în care unii mun
citori instalatori ai E.G.C.L. 
rezolvă solicitările cetățeni
lor. Locatarul apartamentu
lui nr. 1.3 de pe scară I a 
blocului 16 din strada Sa
turn a - solicitat instalatorii 
pentru o reparație la sifo
nul de pardoseală. De la a- 
cest sifon a fost Umezit, în 
repetate rînduri, tavanul 
apartamentului nr. 7, de 
sub apartamentul 13, în ca
re locuiesc. După mai mul
te insistențe, instalatorii au 
venit, au spart betonul din 
jurul Sifonului defect — o 
bucată de beton, în cădere, 
mi-a spart chiuveta —, așa 
îneît, în loc de reparație, 
după cum se va vedea, au 
făcut mai multe stricăciuni. 
Mai întîi nu au înlocuit si
fonul defect, spunînd loca
tarului să și—1 procure el. 
Cum o asemenea piesă nu 
se găsește momentan în co
merț, eu stau cu tavanul 
apartamentului spart. La 
fel și cu chiuveta. In loc de 
o bucurie, am acum două 
necazuri. Cam la fel stau 
lucrurile și la blocul nr. 11, 
tot din strada Saturn, unde 
apartamentul 17 este udat 
cu apă din apartamentul 
23. Și aici au fost instala
torii, dar apă nu a fost o- 

cesar protejării magazinu
lui. O echipă formată din 
muncitorii Iosif Petrescu, 
Viorel Vîlvărescu, Ștefan 
Gh. Duda și Iosif Verme- 
șan au bandajat trainic,cu 
fier pereții, fisurați, ăi clă
dirii, prelungind.u-le viața 
și, implicit, activitatea ma
gazinului alimentar, scutind 
astfel sătenii Dîljei de de
plasări la Petroșani sau A- 
ninoasa pentru rhicile cum
părături zilnice. Adresăm 
pe această cale mulțumiri 
conducerii minei Dîlja pen
tru sprijinul eficient. '

Albert KALATH,
■r Dîlja

prită și, ca și in căzui meu, 
apartamentul și locatarii 
au de suferit. Mai cunosc si 
alte aspecte care arată că
E.G.C.L.  rămîne datoare 
față de locatari. La blocu
rile nr. 8 și 22 turn din 
strada Aviatorilor, burlane
le pentru reziduuri sînt 
pline, dar zilele trecute o 
autobasculantă de mare ca
pacitate a plecat din cartier 
lă rampă cu circă o tonă 
de gunoi. Motorină consu
mată ineficient. Mijloacele 
de transport destinate aces
tui scop să fie folosite la 
întreaga capacitate. Tot la 
blocul 22, încă din iarnă, a 
fost descoperit canalul ter
mic pentru o reparație. Așa 
descoperit este și în pre
zent, plăcile de betofi sînt 
în dezordine, iar canalul 
termic se umple eu apă 
și tot felul de reziduuri în 
timp ce apartamentele nu 
au apă caldă suficientă. 
Știu că sînt unele greutăți, 
dar în cazurile ța - care mă 
refer, e vorba de neglijen
ță,, și de lucru făcut 'de 
mîntuială, care nu rezolvă. 
problemele cu care se con
fruntă locatarii. Cred că se 
impune un control mult 
mai sever al modului în 
care acești lucrători își fac 
datoria.

Geta CRISTEA, 
secretara organizației I 
de bază P.C.R. nr. 10 

Aeroport-Petroșani

X» DUMINICA, 29 APRILIE
8,30 Teleșcoală, 9,00 Al

manahul familiei. 9,30 De 
strajă patriei. 10,00 Muzica 
pentru toți. 10,30 Viața sa
tului. 11,45 Lumea copiilor.
12,30 Telefilmoteca de 
ghiozdan. Arabela — Epi
sodul 9. 13,05 Album dumi
nical. Estrada duminicală. 
Microrecital folcloric. Sub 
cupola circului. Cîntecul 
primăverii — microrecital 
al formației „Song”. Tele
filmoteca de divertisment. 
Pe aripile valsului. Cas
cadorii rîsului. „Primăva
ra” de Vivaldi. Desene a- 
nimate. Intîlnire cu soliș
tii și ansamblul Operei ro
mâne din Iași, Trei melo
dii, trei șlagăre cu Corina 
Chiriac. Umor și muzică. 
Telesport. Secvența tele
spectatorului. 18,15 Secven
țe japoneze. 18,30 Micul 
ecran pentru cei mici. 19,00 
Telejurnal. 19,20 Cîntarea 
României. I Mai. Imn par
tidului, patriei și muncii. 
19,55 Film artistic. Zidul, 

-•Producție a Casei de filme
i Trei, 21,35 Pe aripile mu-

< zieii. 21,50 Telejurnal.
■ Sport. __ - ... .

LUNI, 30 APRILIE
20,00 Telejurnal. 20,25 

Arc peste timp. 1 Mai 
.1939 — 1 Mai 1984. 20,50 
Cîntecul și poezia care 
ne-au însoțit istoria. 21,10 
Teatru TV. E timp pentru 
iubire de Alecu Popovici.
22,20 Telejurnal.

Trăiască 1 Mai, Ziua so
lidarității internaționale a 
celor ce muncesc, ziua fră
ției muncitorilor de pre
tutindeni!

MARTI, 1 MAI
10,00 1 Mai muncitoresc.

10,30 Laureați ai muncii. 
,10,45 Omagiu al pionieri
lor și școlarilor dedicat 
Zilei muncii. 11,00 Desene 
animate. 11,15 Gîntece și 
dansuri populare. 12,20 
Cin tec de mai. 12,35 Pa
gini din comedia cinema
tografică românească. 13,05 
Album sărbătoresc. Pri
măvară, primăvară.— cîn- 
tece interpretate de gru
pul „Choraliș” și corul de 
copii al Radioteleviziunii 
Române. Moment poetic. 
Muzică populară. Cascado
rii rîsului. Estrada în Mai 
Umor și muzică. Gala de
senului animat românesc. 

Frumos ești, București! 
Reportaj. Secvența tele
spectatorului. 18,10 Film. 
București. 18,40 Desene a- 
niinate. ... 19,00 Telejurnal.
19,30 Simfonia eroică a 
muncii. Documentar. 19,50 
Imn muncii sub flamuri 
tricolore. Spectacol oma
gial cultural artistic dedi

PROGRAMUL TV
cat Zilei internaționale a 
Muncii organizat la Pa
latul sporturilor și culturii. 
21,10 Din toată inima. 
Spectacol muzical-distrac- 
tiv. 22,20 Telejurnal. 22,30 
Sub cer senin, în nopți de 
mai.

Trăiască unitatea de ne
zdruncinat a întregului 
nostru popor, în jurul 
Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său 
general tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

MIERCURI, 2 MAI
10,00 Tineri în primă

vara țarii. Program special 

dedlcat Zilei tineretului.
12,30 Telefilmoteca de 
ghiozdan. Arabela — Epi
sodul 10. 13,05 Album de 
mai. Parada orchestrelor.
Umor și muzică. Sub cu
pola circului. Cînțec de 
ciocîrlie. — melodii popu
lare, Cascadorii nșului.

Desene animate. Un cân
tec, un zîinbet, a floare — 
va rietăți muzi ca 1 -coregra
fice. Comoara de la Țel- 
na — repoitaj Varietăți 
folclorice. Telesport. Mo
ment folcloric. Valsul ne
muritor. Secvența tele
spectatorului. 17,30 Pri
măvara tinereții noastre. 
Ediție specială a concursu
lui „Șlagăre în devenire”.
18,50 Desene animate. 
19,00 Telejurnal 19,20 Cu 
tinerețea noastră îți mul
țumim partid! Documen
tar. Imn tineresc patriei, 

partidului. Spectacol de
dicat Zilei tineretului din 
Republica Socialistă Româ
nia. 20,20 Film artistic, 
Rîui care urcă muntele. 
Producție a Casei de filme 
Unu. 22,00 Telejurnal. 22,10 
Cîntă țara-n sărbătoare. 
Melodii populare.

JOI, 3 MAI

15,00 Telex. 15,05 Pro
fesiunile cincinalului. 16,20 
Desene animate. 20,00 Te
lejurnal,. 20,20 Actualita
tea în economie. 20,35 A 
patriei cinstire. Sub stea
gul gloriosului partid. 
Cîntece si versuri. 20,50 
Reportaj ’84. 21,10 Film. 
Tovarășii. Ultima parte. 
21,55 Cîntarea României. 
22,15 Telejurnal.

VINERI, 4 MAI

15,00. Telex. 15,05 Agro
nomia TV. 15,20 Viața cul
turală. 15,40 La volan.
16,20 Desene animate. 
20,(10 Telejurnal 20,20 Ac
tualitatea în economie. 

20,35 împliniri și perspec
tive. — 40 — 23 August 
1944—1984. 21,10 Cadran 
mondial. 21,30 Pagini din 

istoria cinematografiei ro
mânești. Războiul de in
dependență. . 22,20 Tele
jurnal.

SIMBATA, 5 MAI
13,30 Telex. 13,35 l-a 

șfîrșit de săptămnăr De
sene animate. „Drag îi e 
românului’’. Tainele na
turii. Ecranul copiilor. 
„Dumbrava minunată” e- 
cranizăre după Mihail 
Sadoveanu. Marile mo
mente ale baletului. Mag- 
netoșeop muzical: Cleo
Laine. Biografia unei. per
formanțe. Partidului, ini
ma și versul ■— moment 
poetic. Copiilor, numai 
iubire.... Cîntă Mihai Cons- 
tantinescu și un grup de 
copii. Telesport. 16,35 For
ța și vitalitatea concepți
ei revoluționare despre lu
me. 166 de ani de la naș
terea lui Karl Marx. 16,45 
Săptămîna p o 1 i t i c ă. 
19,00 Telejurnal. 19,20 Noi 
si copiii noștri. 19,40 Te- 
leenciclopedia. 20,10 Film 
serial. Un august in flă
cări. Episodul 6. 21,00 Cu 
mască... fără mască. 22,00 
Telejurnal,/ Sport. 22ji0 
Melodii de neuitat.
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in întreprinderi industriale 
din Capitală

(Urmare din pag. 1)

prin înfăptuirea indicațiilor 
primite la precedenta vi
zită de lucru efectuată 
aici. Secretarul general al 
partidului examinează di
ferite subansamble ale 
strungurilor carusel și 
mașinilor de frezat, de 
mari dimensiuni, realiza
te la un înalt grad de 
precizie.

In mai multe rînduri, a 
fost abordată problema a- 
cordului global, cerîndu- 
se aplicarea sa fermă. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca fiecare om 
al muncii să cunoască cit 
poate cîștiga pe baza a- 
cordului global pentru o- 
perația sau produsul care 
îl execută, astfel incit toți 
cei care concură la rea
lizarea producției să știe 
că pe măsura muncii lor 
și calității acesteia, a pro
ductivității realizate, a
reducerii termenelor de 
execuție pot avea venituri 
nelimitate.

Secretarul general al
partidului a cerut să fie 
continuată acțiunea de îm
bunătățire a fluxului de 
montaj prin creșterea gra

/SCTUZlLirzSTFZl ÎN LU/ME
Schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii Turcia
ANKARA 26 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise președintelui 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren, un mesaj de prie
tenie și cele mai bune u- 
rări.

Mulțumind pentru me
saj, președintele Kenan 
Evren a rugat să se trans

Vizita oficială a ministrului afacerilor 
externe român în Republica Turcia

ANKARA 26 (Agerpres) 
— In zilele de 25 și 26 
aprilie, tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afaceri
lor externe al Republicii 
Socialiste România, a e- 
fectuat o vizită oficială în 
Republica Turcia, la invi
tația ministrului de ex
terne al Turciei, Vahit 
Halefoglu.

In cadrul convorbirilor 
care au avut' loc, cei doi

■ LONDRA. — Marele 
concern producător de de- 
tergenți și alimente „Uni
lever” și_a redus, anul 
trecut, numărul angaja- 
ților de la fabricile sale 
din Europa occidentală și 
Africa cu aproximativ 
20 000. Concomitent, se 
face cunoscut că profitu
rile concernului multina
țional au crescut, în 1983, 
eu 9 la sută față de anul 
precedent.

■ WASHINGTON. — 
'Anul trecut, în Statele U- 
nite au dat faliment un 
număr de 31 334 firme, a 
anunțat institutul de cer
cetări economice „Dun 

dului de asamblare la sol 
a componentelor mașini- 
lor-uiielte grele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rea
lizările de pînă acum și a 
indicat să se intensifice e- 
forturile de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ 
al mașinilor-unelte româ
nești, astfel încît să se 
situeze la nivelul cel mai 
înalt atins pe plan moit- 
dial.

Totodată, secretarul ge
neral al partidului a ară
tat că se impune ca a- 
plicarea acordului global 
în sectorul de cercetare și 
proiectare să aibă în ve
dere o serie de aspecte le
gate de calitatea și fina
litatea activității în acest 
domeniu.

Analizînd o serie de as
pecte privind controlul 
tehnic de calitate al pro
duselor, secretarul gene
ral al partidului a indicat 
specialiștilor să conceapă 
o sistemă de aparate de 
măsură și control de înal
tă precizie, asistate de 
calculatoare de proces, ca
re să poată fi utilizate în 
industria metalurgică și 
prelucrătoare.

mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut 
și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de 
prosperitate poporului ro
mân.

Schimbul, de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii de către președin
tele Republicii Turcia, 
Kenan Evren, a ministru
lui afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ

miniștri de externe au e- 
xaminat modul cum se re
alizează. obiectivele stabi
lite la nivel înalt, cu pri
lejul întîlnirilor dintre 
președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren, la București și An
kara, precum și măsurile 
ce se impun pentru înde
plinirea întocmai a acestor

and Radstreet”. Aceasta 
reprezintă cu 25 la sută 
mai mult deCît în 1982 și 
aproape" egal cu numărul 
firmelor falimentare din 
timpul marii depresiuni 
economice de la începutul 
anilor ’30.

g PARIS. — Căile fe
rate de stiit franceze 
S.N.C.F. au anunțat majo
rarea, cu începere de la 
1 mai, a tarifelor pentru 
transporturi, în medie cu

Tovarășul N i colac 
Ceaușescu a vizitat în con
tinuare întreprinderea de 
motpare Diesel, unitate ca
re, în spiritul indicațiilor 
date de secretarul gene
ral al partidului cu pri
lejul vizitei precedente, 
cunoaște o continuă dez
voltare și diversificare a 
producției.

Secretarul general al 
partidului examinează în 
continuare, împreună cu 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, cu 
cadre din conducerea cen
tralei de profil și a între
prinderii, stadiul realiză
rii investițiilor.

In continuare, este pre
zentat stadiul asimilării 
de repere și subansamble 
pentru motoare de tracți
une preluate de la între
prinderea „23 August”. To
varășul Nicolae
Ceaușescu a indicat ca, în 
colaborare cu întreprinde
rea „23 August”, aici să 
se asigure și fabricația 
grupurilor de foraj, elec
trogene și navale.

Vizitînd noile capaci
tăți aflate în construcție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat importanța 
perfecționării fluxului 

nia, Ștefan Andrei, care 
a efectuat o vizită oficială 
în Turcia, la invitația mi
nistrului de externe al 
Turciei, Vahit Halefoglu.

★

In aceeași zi, ministrul 
român al afacerilor exter
ne a fost primit de primul 
ministru al Republicii 
Turcia, Turgut Ozal.

obiective, extinderea și a- 
profundarea în continua
re a relațiilor tradiționa
le de prietenie româno- 
turce, a cooperării pe 
multiple planuri dintre 
cele două țări și’ popoare.

S-a efectuat, de aseme
nea, un schimb de vederi 
cu privire la principalele 
probleme ale vieții mon
diale actuale.

5,5 la sută. . La 1 aprilie 
1983, prețurile la trans
porturile S.N.C.F. au fost 
mărite cu 8 la sută.

■ BEIRUT. — Președin
tele Libanului, Amin Ge_ 
mayel, l-a desemnat joi 
pe Rashid Karamg. în func
ția de prim-minisțru al 
viitorului guvern de uniu
ne națională, transmit a- 
gențiile internaționale de 
presă. Intr-o declarație 
făcută cu acest prilej, Ras
hid Karame și-a exprimat 
optimismul în legătură cu 
viitorul țării, afirmînd că 
„există o șansă reală de a 
se scoate Libanul din im
pas”. 

tehnologic, între secția 
de montaj și standurile de 
rodaj și probe.

Pretutindeni, în unită
țile vizitate, secretarul ge
neral al partidului a fost 
întîmpinat de oamenii 
muncii bucureșteni cu cele 
mai calde sentimente de 
dragoste și stimă, expresie 
a înaltei prețuiri de care 
se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
grija permanentă ce o a- 
cordă dezvoltării și mo
dernizării economiei na
ționale, înfloririi continue 
a patriei noastre socialis
te și ridicării nivelului 
de viață material și spiri
tual al întregului popor. 
Ei și-au exprimat hotărî- 
rea fermă de a îndeplini 
și depăși sarcinile de plan 
pe acest an și pe întregul 
cincinal, de a întâmpina 
cu realizări remarcabile 
ziua de 1 Mai și cele două 
mari evenimente cu pro
funde semnificații în via
ța întregii țări — a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul 
al XHI-lea al Partidului 
Comunist Român.

PRAGA

Depuneri de coroane 
de flori 

la monumentul 
ostașilor români
PRAGA 26 (Agerpres). — 

La monumentul ostașilor 
români căzuți în luptele 
pentru eliberarea orașului 
Brno au fost depuse co
roane de flori din partea 
organelor regionale și o- 
rășenești de partid și de 
stat.

Au fost prezenți Vladi
mir Herman, prim-secretar 
al Comitetului regional 
Moravia de Sud al P.C. 
din Cehoslovacia, alte per
soane oficiale, numeroși 
cetățeni ai orașului Brno.

Activitatea 
cosmonauților sovietici
MOSCOVA 26 (Agerpres) 

— Joi, cosmonauții so
vietici Leonid Kizim și 
Vladimir Soloviov au ie
șit clin nou din ca
bina stației or
bitale „Saliut-7” în spa
țiul. l i b e r. Cu aju
torul unor instrumente 
speciale, ei au instalat o 
supapă la conducta de re
zervă a motorului com
plexului spațial „Saliut-7” 
—- „Soiuz T-ll” — „Pro- 
gress-20”, Apoi, s-a reali
zat șț verificat presuriza
rea instalației, relatează: 
agenția TASS.

Cei doi cosmonauți S-au 
aflat în spațiul liber timp 
de 5 ore. In această peri
oadă, cosmonautul Oleg 

Atikov, rămas la bordul 
lui „Saliut-7”, a suprave
gheat efectuarea operați
unii. Starea sănătății cos
monauților este bună.

TV
15,00 Telex. 15,05 Po

litehnica TV. 15,30 Cre
atorul și epoca sa —

■ Brăduț Covaliu (color). 
! 15,50 La volan — emisi-
■ une pentru conducătorii

Iauto. 16,00 Emisiune în 
limba germană. 20,00 Te- 
| lejurnal

22,20 Telejurnal (parțial 
color). 22,30 închiderea 

(parțial color), programului.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE P0Ș1Ă 
SI TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA - DEVA
A NU

La data de 29 aprilie 
1984, ora 14 în localitatea 
Lupeni se va pune în 
funcțiune centrala tele
fonică automată Urbană.

Nuinerele de apel ale 
posturilor telefonice ins
talate la abonați și co
nectate în această cen
trală sînt formate din 
5 cifre, începînd cu ci
frele 60... în cazul abo- 
naților telefonici pe li
nie individuală și res
pectiv 65... în cazul a- 
bonaților pe linie' comună 
(cuplați).

Convorbirile telefoni
ce locale se obțin for- 
mînd la disc după veni
rea tonului, numărul de 
apel al postului telefo

nic chemat.. a,-.
Durata convorbirilor 

locale automate este ne
limitată și la fiecare 3 
minute se înregistrează 
un impuls la contorul 
instalat în centrala te
lefonică automată.

In cadrul taxei de a- 
bonament lunar de 100 
de lei în cazul abonaților 
pe linie individuală și 90 
lei în cazul abonaților 
cuplați se pot efectua 150 
impulsii și respectiv 75 
impulsii. Impulsiile în
registrate peste acest nu
măr sînt impulsii adiți
onale și se tarifează cu 
0,50 lei/impuls. In cazul 
convorbirilor locale se 
înregistrează la contor 
cite un impuls la fieca
re trei minute sau frac
țiune, numărul lor fiind 
determinat de durata 
convorbirii.

Convorbirile telefonice

ÎNTREPRINDEREA DE PREPARARE 
A CĂRBUNELUI VALEA JIULUI 

PETROȘANI
ANUNȚA

Pentru executarea lucrărilor de refacere a 
pasajului de nivel care traversează calea fera
tă de acces în preparația Petrila (capătul tu
nelului) în ziua de 1 mai 1984 se întrerupe 
circulația rutieră peste acest pasaj între orele 
10 și 13.

In acest interval din Petroșani spre locali
tățile Lonea și Petrila se poate circula pe ar
tera Petroșani — Jieț.

Mica publicitate
PIERDUT cline rasă 

mică (alb cu brun roșcat). 
Adresați Șt. O Iosif, Bloc

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu aceeași durere împlinirea 
unui an de la dispariția scumpului nostru fiu, tată și 
frate ■ ■■ ;

NEAMȚ! GRI GORE
Amintirea lui va rămîne veșnic vie. (546)

20,20 Actualitatea în e- I 
conomie. 20,45 O primă- I 
vară eroică. 20,55 Uniți I 
sub flamurile muncii — g 
cîntece revoluționare și J 
patriotice. 21,10 Cadran I 
mondial (parțial color). I
21,30 Film artistic: „Fa- | 
lansterul” (color). O 
producție a Casei de fil
me Unu. Ultima- parte.

NȚÂ
interurbane, se obțin prin 
comandă la telefonista o- 
peratoare formînd la 
discul aparatului „09" 
(comanda interurbană), 

iar costul lor se stabilește 
în funcție de durata con- 
vorbirilor, distanța (zo
na) și tariful ales de che
mător (simplu, urgent, 
fulger).

Zonele de taxare și ta
riful simplu sînt:

Zona I — 0—100 km
— 3 lei/minut;

Zona a Il-a — 101—200 
km — 5 lei/minut;

Zona a IH-a: — 201—
300 km — 6 lei/minut;

Zona a IV-a — peste
400 km — 7,50 lei/minut.

Durata minimă de ta- 4 
xare a unei convorbiri 
telefonice interurbane 
este de 3 minute.

Tariful urgent este de
2 ori tariful simplu.

Tariful fulger de 5 ori 
tariful simplu. :

Eventualele deranja
mente la posturile tele
fonice instalate la do
miciliu (lipsă ton, audi
ție slabă, selecție grea 
etc) se vor anunța de la 
orice alt post telefonic la 
telefonista operatoare, 
formînd numărul „02” 
(deranjamente).

Informații cu privire la 
numerele de apel ale a- 
bonaților din orașul Lu
peni se pot obține for
mînd Ia discul aparatu
lui telefonic „03” (in
formații).

Atenționăm abonații că 
nu mai există perioadă 
de reduceri de tarif.

Ic, sc. I, ap. 6, Petroșani, 
telefon 42416. Recompen
să. (545).
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