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TĂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!
Orașul Lupeni cunoaște din plin o tinerețe a înnoirilor edilitare. Imagine 

pe Bulevardul Păcii. Foto: T. ALEXANDRU

ud
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Greutăți vor mai fi, dar cu „ne-am
făcut porția" nu pot fi depășite

PREȘEDINTELUI ȚARII
VIBRANT OMAGIU AL OAMENILOR

Aninoa.Din nou la I.M.
sa. De această dată ne-am 
deplasat la una din forma
țiile de lucru care în pri
mul trimestru din acest an 
nu și-a realizat sarcinile 
de plan, la brigada condu
să de maistrul minier Ilie 
Steț. înainte de a ajunge 
la fronturile .....
de lucru (bri-

executa
operații pe wWBmWI 
trei fronturi

atac și răpi. 
rea susținerii 
„baionetă" îl 
minerul Pavel Bîi lădeanu 
cu ortacul lui Alexandru 
Cățel. Tăiau un lemn pen. 
tru armare în abatajul ca
meră. Ce făceau, am vă. 
zut. Curiozitatea ne face 
să punem cîteva întrebări. 
Cît a cîștigat minerul din 
brigadă în luna februarie? 
„170 lei" se răspunde. De 
ce? „Greutăți! Aducem 
materialul de la 500 de me
tri, fluxul de transportoa
re ne face necazuri și ui. 
te așa zilnic pierdem 
de cărbune". Cam 
„Păi exact nu pot 
spun". Norma cît 
Se bîlbîia; noroc cu

metalice) in 
întîlnim pe

tone 
cite? 

să 
este? 
orta-

Noi apartamente
Constructorii din cadrul 

brigăzii nr. 10 a Antrepri
zei de construcții și mon
taje Petroșani au predat 
beneficiarului în primul 
trimestru al anului 76 de 
noi apartamente. Noile a- 
partamente fac parte 
ansamblul de blocuri
locuințe din modernul 
cartier Petroșani Nord. In 
același cartier se află în 
faze avansate de execuție 
alte 114 apartamente care 
Urmează să fie predate be
neficiarului în cel de_al 
doilea trimestru al anului. 
(V.S.)

din 
de

Cu
de export realizat
Colectivul ocolului silvic 

din Lupeni a raportat 
finele lunii martie 
deplinirea integrală a sar
cinilor de plan 
pe trimestrul I 
tent, în primul 
al anului a fost 
3 la sută planul 
re a masei lemnoase pen
tru exploatare și s- 
vrat 120 metri steri 
lemn pentru celuloză, 
fost declanșată pe un front 
larg și campania de împă
duriri în fondurile fores
tiere Mierleasa, Buta, Pleșu 
și Balomir. (V.S.)

cui lui, șeful
Ion Iordache 
timp și_l ajuta: 
pc post". Cîte tone ați 
minus luna trecută ? 
cere totală. Cum se 
că știți ce vă trebuie 
nu știți norma și cîștigul

,, — - ...

de schimb 
venise între 

,6,10 tone 
dat
Tă- 

face 
dar

La intrarea în noul suitor 
de atac cei patru munci
tori plasați, stau pe trans
portor. Chiar așa? „Da, 
ne-am făcut porția" (era 
ora 13,20). O luăm pe o- 
perații. Ce s.a făcut în 
schimbul I. Lungire, per
forare, evacuare și armare 

cu două
Ioane (două 
grinzi și doi 
stîlpi, pe toa
tă lungimea 

monografia 
de armare nu 
se respecta), 
puțin ?
am 
metri și

bl
F

CO.

trecută ? Tot li-din luna 
niște.

La nici 
soțiți de 
în fostul 
unde se 
Cîți oameni sînt la răpire 
— ne adresăm șefului de 
brigadă ? „Trei". La ora 
13,10 erau trase trei inter
mediare și trei coloane ră
pite. Numai atît în aproa
pe un schimb au realizat 
cei trei? „Știți, transpor
tul lemnului este foarte 
departe". Am văzut și am 
mai auzit. Minerul a mai 
perforat 15 găuri 
tajul cameră. Tot 
îndeajuns.

Ne continuăm

15 m intrăm, în. 
șeful de brigadă, 
abataj 

execută
frontal 

răpirea.

în aba. 
nu este

traseul.

MUNCII DIN VAL.EA JIULUI

Imbold pentru a munci mai bine

Nu este prea 
fiindcă noi 
găuri de doi 
doi metri ies cam 20 
tone". Da, dar Ia doi me
tri (ce facem cu normele 
de protecție a muncii?) 
trebuiau armate trei coloa
ne și asta nu se realizase. 
Cert este 
respectiv 
fi pușcat 
ieșeau 20 
mai mult 
bilită.
cît a fost cîștigul

Ec. Gheorghe SPINU

„Nu, 
pușcat 

la 
de

I
că la profilul 

chiar dacă s_ar 
doi metrij tot nu 
de tone, cu cinci 
decît norma sta-

Și aici îi întrebăm 
luna

(Coulinuare io pag. a 2-a)

Reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
în funcția supremă de 
Președinte al Republicii 
Socialiste România este 
pentru noi, oamenii mun
cii din învățămînt și cul
tură, un prilej de satis
facție și mîndrie patrio
tică. Alături d6 elevii noș
tri. pionieri și uteciști, ne 
străduim să traducem ferm 
în viață importantele sar
cini ce ne revin din docu
mentele Congresului 
XlII-lea al 
din indicațiile 
rile date de

liberă expresie a voinței 
întregului nostru popor 
— ne umple inimile de 
bucurie; acest vot se cons
tituie ca o dovadă a dra
gostei și încrederii noastre 
depline în secretarul ge
neral al partidului, tova. 
lașul Nicolae Ceaușescu și 
este pentru noi un imbold

spre a munci mai bine, 
pentru a forma la tînăra 
generație acele trăsături 
specifice viitorilor cons
tructori ai societății soci
aliste multilateral dezvol
tate și comunismului.

Maria POP, 
profesor. Școala generală 

nr. 6, Petrila

al 
partidului, 
și orientă- 

tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului 
cu ocazia vizitelor de lu
cru efectuate în Valea 
Jiului. Realegerea sa în 
funcția supremă de stat 
reprezintă chezășia fermă 
a înaintării României pe 
drumul societății cornii, 
niște. Votul unanim a) 
Marii Adunări Naționale —

Intr-o atmosferă vibrantă, de fierbinte patriotism, ieri a avut loc

Conferința
->

a l/niumi
Ieri, a avut loc la Pe

troșani, 
nizației 
Uniunii 
munist. 
gați la 
semnați 
orășenești, au analizat pe 
larg activitatea depusă 
de organele și organiza
țiile U.T.C. din Valea 
Jiului în perioada februa
rie 1983 — aprilie 1985, 
pentru implicarea tot mai 
largă a tineretului în via-

a 
si
de 

a 
nivel

Conferința orga- 
municipale a 

Tineretului Co- 
Cei 387 de dele- 
Conferință, de- 
de conferințele

ța economico-socială 
municipiului, pentru 
tuarea întregii munci 
educație, de formare 
omului nou la un 
calitativ superior.

Pentru bunăstarea noastră

organizației 
Tineretului

La conferință au parti
cipat tovarășii 
Taur, membru al 
al P.C.R., 
al Comitetului 
pal de partid, 
tele Consiliului 
municipal, loan Curta, 
adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C. și Vir
gil Sicoe, membru al Bi
roului Comitetului Cen
tral al U. T. C„ 
prim-secretar al Comite
tului județean al U.T.C.

Au fost prezenți secre
tari de comitete de partid 
din întreprinderi și insti
tuții, președinți de comi
tete ale sindicatelor, ca
dre de conducere, secre-

Viorel
C.C. 

prim-secretar 
m un ici. 

președin- 
popular

municipale
Comunist

tari de organizații U.T.C, 
care nu au fost aleși de
legați la conferință, alți 
invitați.

In acordurile emoțio
nante ale Imnului de 
stat, au fost aduse in sa
lă drapelele Republicii 
Socialiste România, Par
tidului Comunist Român 
și al Uniunii Tineretului 
Comunist. /

După alegerea orga
nelor de lucru, confe
rința a adoptat în una
nimitate următoarea or
dine de zi:

1. Dare de seamă cil 
privire la activitatea

(Coulinuare in pag a 3-a)

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de președin
te al Republicii Socialiste 
România a fost primită cu 
vie satisfacții 
patriotică de toți 
de la Dîlja. In cei 20 
ani de cînd în fruntea 
partidului se află cel mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre, Minerul de Onoare al 
țării, localitățile Văii Jiu
lui au cunoscut o puter
nică dezvoltare economică 
și socială. Indicațiile da
te de întîiul președinte al 
țârii cu prilejul 
făcute în Valea 
lui au contribuit 
rea necontenită a 
iii oamenilor muncii 
pe aceste meleaguri, 
ales a minerilor.

La grija părintească pe 
caic nc-0 poartă partidul 
și statul nostru, personal 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, noi, minerii 
Văii Jiului răspundem 
prin fapte demne-de mini-

și mîndrie 
minerii 

de

vizitelor 
cărbune
le ridica- 
bunăstă- 

de 
mai

că. împreună cu ortacii 
mei, am realizat numai în 
luna martie, lună în care 
am pus în funcțiune un nou 
abataj, o producție supli
mentară de peste 700 tone 
cărbune, ca urmare a de
pășirii productivității mun
cii planificată cu peste 400 
kg pe post. Pentru a con
tribui cu toate puterile 
noastre la înfăptuirea mă
rețelor obiective prevăzu
te în hotărîrile Congresu
lui al XlII-lea al partidu
lui, mă angajez în numele 
ortacilor mei ca pînă la 
sfîr.șitul acestui an să ex
tragem suplimentar sarci
nilor de plan peste 3 000 
tone de cărbune, răSpun- 
zînd în acest fel chemări
lor adresate de. secretarul 
general al partidului, .pre
ședintele țării, de a spori 
necontenit producția de 
cărbune extras.

Valerian MAXIM, 
miner, șef de brigadă 
sectorul III, I.M. Dîlja

la export
Concomi- 
trimestru 

depășit cu 
de preda-

de partid și de stat, 
conducerile -unor uni- 
economice și institu-

Sesiuni ale 
populare

Ieri, în baza Legii de 
organizare și funcționare 

a consiliilor populare, 
localitățile urbane 
Văii Jiului au avut 
primele sesiuni, din 
de-a XUI-a legislatură, 
ale consiliilor populare o- 
rășenești. Au participat 
deputății aleși la 17 mar
tie 1985, în consiliile popu
lare orășenești, precum și 
invitați din rîndul activiș
tilor

în 
■ ale 
•loc 
cea

Lucrările sesiunilor s-nu 
desfășurat sub semnul at
mosferei insuflețitoare, de 
rodnică emulație creatoare 
ce stăpînește întreaga via-

consiliilor 
orășenești 
ță a țării în urma strălu
citei victorii în alegerile 
de la 17 martie a Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste, a împlinii ii 
actului fundamental de 
voință și opțiune al nați
unii noastre prin care 
Marea Adunare Naționa
lă a reînvestit pe se, r< ta
rul general. al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în funcția su
premă de președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

In cadrul ordinii de zi 
adoptată de sesiuni, a a- 
vut loc momentul solemn 
al depunerii jurămîntu-

(Continuare în pag. a 2-a)

Microinterviul sâptămînii: In „retortele" de fru
mos ale serelor se pregătesc florile orașelor.

(In pagina a 2-a)
• Conferința municipală a organizației pionierilor. 

Educația moral.politică și patriotică, la baza în
tregii activități pionierești.

• Din viața universitară.
(In pagina a 3-a)
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Microinterviul saptămînii
în „retortele" de frumos 
ale serelor, 

florile
iarnă grea, ce 

iată, 
cu toții respirăm nerăbdă
tori acrul primăverii. Și 
poate mai mult ca oricînd, 
după o asemenea iarnă, oa
menii sînt cu atit mai 
dornici ca în această pri
măvară, în vara ce va ur
ma, să vadă cît mai multe 
flori în orașele noastre din 
vatra cărbunelui. Pe tema 
satisfacerii acestei cerințe 
am avut zilele trecute o 
convorbire cu tovarășa 
Constantina Crișan, teh
nician horticol la I.G.C.L. 
Petroșani.

— Cu ce ați ieșit în in
tim pinarea primăverii?

— In serele specializate 
ale I.G.C.L. Petroșani au 
fost pregătite, încă de cu 
iarnă, peste 1 000 000 răsa
duri de flori de diferite 
specii. Florile se află în 
seră, în stadiu de răsaduri 
plantate în lădițe. Plantele 
au ajuns bine dezvoltate, 
apropiindu-se momentul 
cînd vor fi scoase în aer 
liber și plantate pe spați
ile rezervate covoarelor 
florale din orașele Văii 
Jiului, iar aceasta de înda
tă ce timpul va permite și 
nu vor mai da brume tîr- 
zii.

— Cu ce se va începe, 
deci? Ce flori vom vedea 
rîzind primele în soare?

— Vom începe cu speci
ile de flori timpurii, bine
înțeles. Avînd ca sursă se
rele noastre din localitățile 
municipului, vor fi plan
tate în această lună panse
lele, bumbișorii, miozatis, 
margaretele. Toate acestea 
vor împodobi, în această 
primăvară, cu gingășia și

După o 
părea fără de sfîrșit.

se pregătesc 
orașelor

frumusețea lor multicoloră 
miile de ronduri cu flori, 
peluze, covoare florale, 
parcuri și zone verzi 
cartiere, ansambluri 
locuințe, bulevardele 
străzile centrale, dar 
ales cele din 
ce conturate 
le noastre.

Ceva mai 
vară, vine rîndul 
game largi de flori: salvii, 
petunii, zinii, plante de 
mozaic etc. Lor li se vor 
alătura trandafirii, urmînd 
să fie plantați în această 
primăvară 15 000 de fire.

— Această muncă plină 
de migală, făcută cu ini
mă și dragoste pentru flori, 
cine o prestează?

— O fac de ani și ani 
oameni harnici și pricepuți 
din serele E.G.C.L. Fac a- 
ceastă muncă încărcată de 
gingășie și noblețe Elisa- 
beta Codea, coordonatoarea 
activității la serele din 
Petroșani, Maria Drăgoi 
din Petrila, Suzana Biriș, 
Vulcan, Niculina Rîpa, Lu
peni. De aceea, pentru 
respectul și prețuirea aces
tei munci făuritoare de 
frumos și gingășie am do
ri ca tot ce se realizează 
în această primăvară, iar 
apoi la vară, pe covoarele 
florale din așezările mine
rești ale Văii Jiului, 
fie ocrotit de oamenii 
omenie, să fie păstrat 
îndrăgit cu duioșie sufle
tească. Căci aceasta este 
o cerință a vieții civiliza
te; așa se cuvine tratat 
frumosul făurit de mîna 
omului pentru om !

din 
de 
Și 

mai 
civi_centrele

în localități-

tîrziu, spre 
unei

să 
de
Și

Convorbire realizată 
I. BĂLAN

de

Timp de 4 zile, la I.T.A. Petroșani a avut loc 
examinarea conducătorilor auto profesioniști, de la 
întreprinderile de profil din Valea Jiului: întreprin
derea de transport auto, S.U.C.T.E.C., A.U.T.L.,
I.T.S.A.I.A., I.A.C.M.M., E.G.C.L., A.C.M. A fost o 
acțiune de anvergură, în cadrul căreia au fost 
examinați peste 400 conducători auto profesioniști. 
Despre scopul, rolul și rezultatele examinărilor am 
stat de vorbă cu tovarășul Silviu Susan, inspector 
principal cu siguranța circulației la I.T.A. Hunedoa
ra — Deva.

— Examinarea a con
stat în probe teoretice, de 
sală, privind cunoașterea 
și respectarea regulilor de 
circulație. In cazul acesto
ra, am insistat mai mult 
pe caracterul preventiv, 
conducerea preventivă a 
autovehiculelor. De ase
menea, examinările prin 
teste teoretice au cuprins 
și probleme de specialita
te, verificînd gradul de 
cunoaștere a mecanicii și 
electricității. Testele au cu
prins întrebări privind mo
dul de remediere a defec
țiunilor, controlul zilnic al 
mașinii, norme de 
nere și reparații.

— Care au fost 
ile de prezentare 
minări ?

— Pe lingă recomanda
rea fiecărui conducător

întreți.

condiți- 
ia exa-

Este de principiu că o_ 
rice diept nu poate fi exer
citat decît cu bună credin
ță și potrivit scopului pen
tru care a fost recunoscut 
prin lege. Exercitat cu 
rea credință și în alte 
scopuri, uzul dreptului se 
transformă în contrariul 
lui: abuzul de drept. In 
cazul dreptului de petițio
nare, un asemenea abuz 
— reclamație tendențioa
să, în scop șicanator, sau 
sesizarea unor nereguli 
„inventate" din ură, răz
bunare sau invidie, trans
formă acest drept din gest 
cetățenesc pus în slujba 
legii, într.o meschină ră
fuială personală, într.un 
instrument al arbitrariului, 
al bunului plac.

In unele cazuri — 
rare — folosirea
a dreptului de petiționare 
capătă forme de-a drep
tul respingătoare cți urmări 
din cele mai dăunătoare, 
atit pentru persoana care

face obiectul reclamației 
sau sesizării abuzive, cît 
și pentru organul chemat 
să le rezolve. Astfel, ani 
de-a rîndul, autoritățile de 
toate gradele și de la toa
te nivelurile au fost „bom
bardate" cu zeci de scrisori
'/Z/ZZZ//ZZ//rZZ/ZZ/Z//ZZ/////7/Z/Zr

Cabinet juridic

mai 
abuzivă

'ZZZZZZZZMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

trimise de pensionarul 
C.Sf. din Petrila și de 
muncitorul C.N. din Uri
cani, primul ținînd chiar 
o „contabilitate" proprie a 
scrisorilor și recipiselor de 
expediere a acestora.

Este de reținut că învi
nuirea mincinoasă făcută 
prin denunț sau plîngere 
cu privire la săvîrșirea u- 
nei infracțiuni de către o 
persoană, se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 
3 ani.

Sesiuni ale
(Urmare din pag. 1)

lui
ment față
Socialistă România de că
tre deputății aleși la 17 
martie. Intr-o atmosferă 
solemnă, sesiunile au ales, 
cu unanimitate de voturi, 
birourile executive ale 
consiliilor populare 
șenești, ai căror membri 
au depus jurămîntul.

Au fost de 
lese comisiile 
ale consiliilor 
rășenești.

Dînd curs
venite din partea birouri
lor comitetelor orășenești 
de partid și a consiliilor 
orășenești ale F.D.U.S., 
sesiunile au aprobat înves
tirea în funcție a preșe-

de credință și devota- 
de Republica

asemenea a- 
permanente 
populare o_

propunerilor

— Examinările au dove
dit utilitatea acțiunii, în- 
trucît au fost și cazuri 
cînd am întîlnit conducă
tori auto care nu stăpînesc 
în suficientă măsură aces
te cunoștințe. Prin exa
minare îi determinăm să 
se pregătească mai bine, 
să fie „la zi“ cu noile re
glementări, privind circu-

0 acțiune necesară și eficientă

auto profesioniști
auto, din partea întreprin
derii la care lucrează, una 
dintre condiții a fost par
ticiparea la examinare a 
celor care nu au avut pro
cese verbale de contraven
ție, de la organele de mi
liție, nu au înregistrat ac
cidente, abateri de la eti
ca profesională.

— C'îteva cuvinte despre 
scopul, rolul și utilitatea 
acțiunii...

lația rutieră, cu caracte
risticile tehnico-funcționa- 
le ale noilor tipuri de ma
șini „Diesel", cu modul de 
exploatare și întreținere a 
lor.

In altă ordine de idei, 
intervine și partea de co
interesare materială a 
conducătorilor auto. Cei 
care au răspuns bine la e_ 
xaminare și au realizat 
punctaje bune, au fost a-

și o altă for- 
cel procesual, 

reclamantul, 
de chemare

Există însă 
mă de abuz: 
atunci cînd 
intr-o cerere 
în judecată sau folosind o 
cale de atac, provoacă, în 
mod șicanator, 
părții potrivnice 
a o determina să 
neze dreptul în litigiu, să 
încheie tranzacții în scop 
speculativ sau să producă 
amînări nejustificate, pă
gubitoare.

In aceste cazuri, pentru 
evitarea abuzului procesu
al, legea prevede, pe lingă 
respingerea cererii — cu 
acordarea cheltuielilor de 
judecată, în sarcina recla
mantului și obligarea 
cestuia la despăgubiri 
chiar amenzi.

In plus, comunicarea 
nor asemenea hotărîri 
locul de muncă al recla
mantului, constituie un 
mijloc preventiv, oportun 
si eficace.

David MANIU

greutăți 
pentru 

abando.

a.
Și

Li
la

consiliilor populare orășenești
dinților birourilor execu
tive ale consiliilor populare 
orășenești — primarii o_ 
rașelor.

In funcția de primar au 
fost aleși tovarășii: Petrila
— Gavrilă 
secretar al 
rășcnesc de
— Aurel 
secretar al 
rășenesc
— loan 
secretar 
rășenesc

David, prim- 
Comitetului o- 
partid; Vulcan 
Birlea, prim- 
Comitetului o_ 
partid; Lupeni 

prim- 
o-

din municipiu pentru rea
lizarea integrală a planului 
de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial 
pe anul 1985 și pregătirea 
tuturor condițiilor de în
făptuire a planului pe 
1986, în vederea ridicării 
necontenite a așezărilor 
minerești din Valea Jiului 
pe noi cote de progres și 
înflorire.

Greutăți 
vor mai fi
(Urmare din pag. 1)

] GRAFIC. La cinemato
graful „Parîngul" din Pe
troșani are loc, astăzi, ora 
17, un proces cinematogra
fic la filmul românesc 
„Ilustrate cu flori de cîmp". 
Protagoniști: Draga Oltea-

COMITETUL de sindi
cat, împreună cu comitetul 
U.T.C. de la I.M. Aninoasa, 
a organizat în ultimele do
uă duminici ale lunii mar
tie acțiuni de muncă pa
triotică pentru desconges
tionarea incintei principa
le. Cu această ocazie au 
fost recuperate peste 16 to
ne de fier vechi. Au par
ticipat membrii de sindicat 
și ai U.T.C. din sectoarele

■ nu Matei, Carmen Galin 
ș.a. Contribuie la susține
rea acțiunii — juriști, me
dici, actori. (I.B.)

VII și VIII. Acțiunea con
tinuă și în duminicile din 
luna curentă și luna mai, 
cu participarea celorlalte

sectoare. La sfîrșitul acți
unii se va organiza o 
excursie în stațiunea 
Geoagiu-Băi. (Gh.S.)

COLECTIVUL unității 
legume-fructe nr. 46 din 
Vulcan, condus de Aurel 
Preda, și-a depășit sarcini
le de plan ale primului 
trjmestru cu 175 mii lei. 
(Gh.O.)

LA OFICIUL STĂRII ci
vile de la Consiliul popu
lar municipal s-au înregis
trat în acest an 80 de că
sătorii. Cei înscriși la a- 
ceastă cifră sînt tinerii 
Ștefan Șchiopu și Aneta

de
Resiga, 
al Comitetului 
de partid; Uricani

— Corneliu Bololoi, secre
tar al Comitetului orășe
nesc de partid.

In finalul ordinii de zi, 
sesiunile au adoptat pro
gramele de măsuri menite 
să asigure îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin con
siliilor populare orășenești

vansați în categorii supe
rioare de retribuire. In 
felul acesta, stimulăm des
fășurarea în bune condi
ții a circulației rutiere, 
unui transport eficient, 
perativ și în condiții 
securitate.

— Am fost în sală. Am 
văzut oameni în toată fi- 

o 
adevărată atmosferă de e- 
xamene. Vă rugăm să evi- 
dențiați pe cîțiva dintre 
cei reușiți...

— Au obținut punctaje 
maxime Toader Cornea, 
Petre Dulgheru, Alexandru 
Dănceanu, de la 
Ioan Izvoran, Iosif 
și Aui ică Stanciu 
I.A.C.MJM., Nicolae

Bare, Gheorghe

rea care se frămîntau,

Nicolae
Vîrdaie, de la S.U.C.T.E.C., 
Petru
I.T.S.A.I.A.,
la A.U.T.L.
nea noastră 
poi, pentru 
procesul de
cărbunelui, în Cariera Cîm_ 
pu lui Neag.

Paladi, de la 
loan Bițu de 

și alții. Acțiu- 
a
a du perturba 
extracție a

continuat a-

Bobinatoarea Ana Do- 
bre, una dintre munci
toarele unității nr. 28 
mecanică fină din ora
șul Vulcan, mult apre
ciată pentru calitatea 
lucrărilor efectuate.

Foto: Șt. NEMECSEK

trecută. 180 de lei pe post, I 
ni se răspunde.

Mergem la ultimul loc 
de muncă, în abatajul ca
meră unde se executaseră a. 
celcași operații ca și in 
suitorul de atac. Profilul 
este mult mai mare și da
că ne gîndim că se armea- 
ză în lemn și se mai trag 
și juguri, atunci ei au lu
crat aproape dublu decît 
cei din suitor. Și aici a- 
ceeași meteahnă: nu se 
știa norma stabilită. La o 
analiză pe baza normative
lor în vigoare se pare că 
există prea multă îngădu
ință cind se stabilesc nor
me de 1,68 mc pe post în 
suitorul de atac, 4,80 tone 
pe post în abatajul frontal 
și fără normă, (convenție) 
în abatajul cameră. O cu
riozitate: nu multe brigăzi 
din bazinul carbonifer 
Văii Jiului 
muncă așa 
este cazul 
chiar dacă 
duce de la 
în spinare, 
pînă la 30 
muncă.

Necazuri 
vizionării și defectelor me
canice au mai toate brig“ 
zile care extrag cărbu. 
în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. Unele mai 
multe, altele mai puține. 
Depinde de oamenii brigă
zii. Dar, repetăm, un ast
fel de loc de muncă cu 
condiții din cele mai bu
ne văzute de reporter în 
ultimii cîțiva ani are ne
voie de oameni hotărîți să 
dea cărbune, așa cum far 
alții în condiții mult mai 
grele.

al 
au condițiile de 
de bune cum 
celei văzute, 
lemnul se a- 
500 m, dar nu 
ci pe cărucior 

m de locul de

de genul apro-

I.T.A., 
Kadar 
de la 
Părău,

E

a

B

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

Mariana Rusu. Tuturor ce
lor 80 de tinere familii le 
urăm „casă de piatră". 
Totodată în acest an au 
văzut pentru prima dată 
lumina zilei 360 de tinere 
vlăstare. (Gh.B.)

ÎNTREBĂRI. Cetățenii 
din cătunele apropiate de 
Petroșani ne sesizează că, 
din primăvara anului tre
cut, sînt puși în imposibi
litatea de a-și procura pe
trol lampant. Au fost pro
misiuni că, de la 1 ianua
rie, petrolul va fi livrat la 
stația din Piața Victoriei. 
A trecut însă și 1 aprilie,

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

— Filiala Petroșani —
Cursurile universității se desfășoară în zilele de 

luni, 8 aprilie a.c. (ora 16) pentru anii I, II, și IV, 
în sala mică a Casei de cultură și marți, 9 aprilie 
(ora 8), pentru anul III, în sala c.o.m. a C.M.V.J.

c 
a9
1

ziua păcălelilor, și cei puși 
să rezolve problema „ard 
gazul". (M B.)

CU TOATE GREUTĂ
ȚILE care sînt în trans
portul în comun, totuși au
tobuzul Petroșani — Ani
noasa și retur circulă mai 
întotdeauna, la ore fixe, 
din două în două ore. Pri
ma cursă pleacă din Pe
troșani la ora 4,30 minute, 
iar din Aninoasa la ora 
5. Pe această rută, mai a- 
les spre Aninoasa, nu s-ar 
înregistra aglomerații da
că cei care călătoresc pînă 
la Aeroport ar înțelege că

au curse și de local și, de 
ce nu acest traseu poate fi 
făcut pe jos, în maximum 
20 de minute. Din cauza
unor cetățeni care nu vor 
să înțeleagă acest lucru, ■ 
mulți alți călători care I 
locuiesc și lucrează la Li- 
vezeni, Iscroni sau Ani- I 
noasa, rămîn de... căruță.
(Gh.S.) |

Rubrică realizată de 
Gheorghe SPINU I
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Fructuos raport utecist
Mobilizați plenar pentru a întîmpina cu fapte 

demne de muncă evenimentul politic de importanță 
majoră din viața tineretului țării — Congresul al 
XII-lea al U.T.C. — tinerii Văii Jiului raportează 
un bogat volum de împliniri in domeniile speci
fice de activitate.

• Obiectivul central al 
activității uteciștilor din 
Valea Jiului — creșterea 
continuă a producției de 
cărbune — și-a găsit o 
demnă concretizare în 
miile de tone de cărbu
ne extrase suplimentar 
planului de întreprinde
rile miniere Lonea, Vul
can, Paroșeni ca și de 
sectorul IV al I.M. Lu- 
peni, unde eforturilor co
lective, cele ale uteciști
lor s-au situat la înălți
mea exigențelor ce revin 
tinerei generații. In acest 
sens, brigăzile tineretului, 
cum sînt cele conduse de 
Constantin Balta riu și 
Vasile Dragu de la I.M. 
Lupeni sau cea condusă 
de Ștefan Rotaru de la
I.M.  Petrila, ca și echi
pele de tineret de la 
I.M. Lonea, I.M. Uricani, 
I.M, A n i n o a s a 
și I.P.S.R.U.E.E.M. și-au 
înscris în cont fapte de 
muncă hotăritoare pen
tru îndeplinirea indica
torilor de plan.

• In domeniul muncii 
patriotice, uteciștii din 
municipiu au realizat în 
cinstea conferinței mu
nicipale peste jumătate 
de milion de lei, acțiuni
le de muncă patriotică 
fiind orientate spre recu
perarea și reintroduce
rea în circuitul produc
tiv a metalelor feroase 
și neferoase, a altor ma
teriale refolosibile. Ast
fel, au fost recuperate 
peste 300 tone de fier 
vechi din subteran, peste 
2 tone de cupru, precum 
și o importantă cantita
te de armături TH și alte 
piese de schimb ce au 
fost redate producției.

• La acțiunile de 
muncă patriotică, organi
zate pentru înfrumuseța
rea și întreținerea orașe
lor Văii Jiului, de la în

ceputul anului, au parti
cipat peste 10 000 de ti
neri uteciști din între
prinderile și instituțiile 
municipiului. Demne de 
remarcat sînt acțiunile 
organizate de organiza
țiile orășenești ' Lupeni, 
Vulcan, Uricani și cele 
din Petroșani.

• Desfășurînd o inten
să activitate de întărire 
numerică și calitativă a 
rîndurilor organizațiilor 
U.T.C., în perioada de la 
conferința precedentă, 
peste 6100 de tineri din 
întreprinderile și institu
țiile municipiului au fost 
primiți în rîndurile U- 
niunii Tineretului Comu
nist, iar peste 1900 de ti
neri dintre cei mai me
rituoși au primit reco
mandări din partea orga
nizațiilor U.T.C. pentru a 
fi primiți în rîndurile 
partidului.

• In anul 1984 în ca
drul întrecerii uteciste 
„Tineretul — factor ac
tiv în realizarea dece
niului științei, tehnicii, 
calității și eficienței" au 
fost cuprinși peste 16 600 
de tineri, dintre care 
peste 13 000 și-au reali
zat sarcinile de plan sta
bilite. De asemenea, 
2 042 de tineri au fost 
declarați fruntași în pro
ducție, iar peste 3 900 de 
tineri au fost evidențiați 
în întrecerea socialistă.

• Rezultate fructuoase 
s-au înregistrat și în ce
lelalte domenii de acti
vitate specifice, uteciștii 
Văii Jiului dovedindu-și 
deplin în frontul muncii 
pentru țară, maturitatea, 
responsabilitatea și com
petența profesională spe
cifice tinerei generații a 
țării, din epoca de aur 
a României — „Epoca 
Ceausescu".

G. CHIRVASA

Analizînd în mod exi
gent activitatea desfășura
tă de toți factorii educativi 
care contribuie Ia boga
ta și dinamica viață pio
nierească din Valea Jiului, 
participanții la lucrările 
Conferinței municipale a 
organizației pionierilor au 
relevat, în spirit critic și 
autocritic, atît succesele 
cît și neîmplinirile mani
festate de la alegerile pre
cedente și pînă acum. 
Principala direcție de ac
țiune a consiliilor și co
mandamentelor pionierești 
a fost educarea prin și 
pentru muncă, în spiritul 
creșterii responsabilității 
pentru îndeplinirea exem
plară a îndatoririi copiilor: 
învățătura. S-au promovat 
cu consecvență o mare va
rietate de forme și metode 
de muncă ce au stimulat 
remarcabile ințiative cu 
valoare educativă. Cei a- 
proape 40 de participanți 
la dezbaterile conferinței 
— printre care pionierii 
Mihaela Mănărăzan, Anca 
Torsan, Daczo Timea și 
cadre didactice cu respon
sabilități în activitatea or
ganizațiilor de pionieri:
Mariana Florea, Bajnoczi
Ecaterina, Vasile Nițescu, 
Viorica Pîrvoiu, Viorica
Bulz, președintă a Consili

Aflăm de la B.T.T.
De Ia Marin Licu, șe. 

ful filialei Petroșani a 
B.T.T. aflăm: „Tinerii 
din municipiul Petro
șani au posibilitatea 
să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut și 
instructiv. Iată ce le 
oferim:

• In perioada 19—27 
mai — excursie la Cos_ 
tinești cu o zi în R.P. 
Bulgaria; Se fac în
scrieri pentru următoa
rele excursii externe 
— R.D. Germană (17-29 
august), R.P. Bulgaria 
(6-8 iunie).

• O modalitate ex
celentă de a petrece 
vacanța — biletele de

i odihnă combinate — 6 
i zile la mare, 6 zile la 
i munte.

ului municipal al elevilor 
și Vasile Bîcoi, inspector 
școlar județean —, care 
s-au desfășurat în ședințe 
plenare și în trei secțiuni 
(pionieri, șoimi ai patriei, 
adulți), au reliefat posibi
lități noi de perfecționare 
a vieții de organizație, 
deschizînd perspective 
«ZZZZZZZZZZZZZZ#/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ,ZZZZ/ZZ/ ’/ZZ///ZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZ//.

Conferința municipală a organizației pionierilor

Educația moral-politică 
și patriotică 

la baia întregii activități p’onierești 
zzzzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZWZZZZZZZZZZZZZZZZZ

superioare în procesul ins- 
tructiv-cducativ din școli.

In această perioadă cînd 
în viața națiunii noastre 
socialiste au avut loc im
portante evenimente poli
tice, copiii, împreună cu 
părinții lor, mineri, pre
paratori, constructori ai 
tuturor înfăptuirilor din 
Valea Jiului în această e- 
pocă inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, răspund vibran
telor îndemnuri adresate 
tinerei generații de tova- 

Maistrul Mariana Brăneț și instructoarea Olga Vasile Buci, explică procesul 
tehnologic, elevilor aflați in practică la I.I-'.A. „Vîscoza".

Foto: C BURILEANU

râsul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, prin implicarea ac
tivă în toate sferele acti
vității economico-sociale. 
Conferința municipală a 
organizației pionierilor a 
fost cadrul în care pionie
rii și cadrele didactice 
și-au manifestat bucuria și 

mîndria patriotică față de 
reîn vesti rea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de președinte 
al țării.

In cercuri ale elevilor (în 
acest an școlar sînt orga
nizate 679, cuprinzînd pes
te 12 500 pionieri), în for
mații artistice din actuala 
ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
(129 formații cu 5340 elevi, 
remareîndu-se școlile ge
nerale 1 și 5 Petroșani, A- 
ninoasa, Iscroni, 1 și 6 Pe

trila, 1 și 2 Lupeni, 6 
Vulcan), în acțiunea de 
îndeplinire a angajamen
telor economice și în am
plele lucrări de primăvară, 
destinate înfrumusețării 
și bunei gospodăriri a 
localităților, pionierii îșj' 
pun în valoare elanul ti
neresc și patriotismul lor. 
Formarea convingerii de a 
trăi și munci în chip co
munist, revoluționar, ur- 
mînd necontenit exemplul 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, a constituit 
o preocupare permanentă 
a organizațiilor de pio
nieri. Consultarea pio
nierilor este metodă curen
tă în organizațiile lor re
voluționare, determinînd 
activități complexe, atrac
tive, multe intrate în tra
diția Văii Jiului. Partici
panții la lucrările confe
rinței și-au exprimat hotă- 
rîrea de a contribui cu e- 
ficiență sporită la procesul 
de educație patriotică, re
voluționară a tinerei ge
nerații din Valea Jiului, 
înfăptuind astfel sarcini
le cc revin învățămîntului 
și organizațiilor de tineret 
din istoricele documente 
ale Congresului al XlII-lea 
al partidului.

T. SPĂTARU

Conferința organizației municipale U.T.C.
(Urmare dip pag. 1)

desfășurată de organele 
și organizațiile U.T.C. din 
municipiul Petroșani de 
la alegerile din februarie 
1983 și pînă în prezent.

2. Raportul comisiei 
municipale U.T.C. de cen
zori.

3. Adoptarea Hotărî- 
rii organizației munici
pale U.T.C. în vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce 
revin tinerilor din do
cumentele Congresului 
al XlII-lea al P.C.R., din 
orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

4. Alegerea Comitetu
lui municipal Petroșani al 
U.T.C., a Comisiei mu
nicipale U.T.C. de cen
zori, precum și a delega- 
ților pentru Conferința 
județeană U.T.C. și de
semnarea candidaților 
pentru Comitetul jude
țean Hunedoara al 
U.T.C.

La dezbaterile pe mar
ginea documentelor Con
ferinței au luat cuvîntul: 
loan Păducel, Iulius Be- 
leiu, loan Filimon, Veta 
Dogaru, Voicu Matei, Gri- 
gore Donose, Ileana Ra_ 
dulovici, Iosif Bodesc, 
Login Berende, Mihai 
Anghel, Benone Costi- 
naș, director tehnic al 
C.M.V.J.

Darea de seamă, dez
baterile conferinței au 
relevat că în perioada 
analizată tinerii din mu
nicipiu, organele și orga
nizațiile U.T.C. au obți
nut rezultate semnifica

tive în toate domeniile 
de activitate. Avînd ca 
obiectiv formarea mul
tilaterală a tinerei ge
nerații, educarea acesteia 
în spiritul principiilor 
societății noastre socialis
te, organele și organiza
țiile U.T.C., sub condu
cerea nemijlocită a orga
nizațiilor de partid, au 
acționat ferm pentru 
sporirea participării ti
nerilor la obținerea u- 
nei producții cantitativ 
și calitativ superioare, 
atît în activitatea de 
extragere și preparare a 
cărbunelui, cit și în ce
lelalte domenii de activi
tate.

Vorbitorii au reliefat 
caracterul profund edu
cativ al tuturor acțiuni
lor desfășurate de orga
nizațiile de tineret; per
manent s-a avut în o- 
biectiv formarea în conș
tiința tinerilor a senti
mentului de patriotism, 
de dragoste față de partid, 
față de secretarul gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
față de valorile societă
ții noastre socialiste.

Luînd cuvîntul în ca
drul Conferinței, tovarășul 
Viorel Faur, prim-secre- 
tar al Comitetului muni
cipal de partid 
care s_a referit pe larg 
la obiectivele pe care ti
nerii le au de rezolvat in 
perioada următoare pen
tru traducerea în fapt a 
tuturor prevederilor do
cumentelor de partid, a 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

In încheierea dezbate
rilor a luat cuvîntul to
varășul loan Curta, ad
junct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C.

Conferința a aprobat 
în unanimitate Darea de 
seamă, Raportul Comi
siei de cenzori și Hotărî- 
rea privind sarcinile ce 
revin tinerilor pe peri
oada următoare. S-a 
trecut apoi la alegerea 
noilor organe de .condu
cere ale organizației mu
nicipale U.T.C.

Membri biroului comitetu ui 
municipal U.T.C.

TOACA IOAN ALEXANDRU — prim secretar.
PARAIA CONSTANTIN — secretar cu probleme 

organizatorice.
LUNGANA MIHAELA — secretar cu probleme de 

propaganda și cultură.
GORNIC IONEL — președinte al Consiliului muni

cipal tineret muncito
resc.

BULZ VIORICA — președinte al Consiliului muni
cipal al elevilor.

RADULOVICI ILEANA — secretar (președinte al 
Consiliului municipal al 
Organizației pionieri
lor).

BERENDE LOGIN — președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institu
tul de mine Petroșani.

PADUCEL IOAN VLAICU PETRU
COJOCARU DUMITRU DONOSE GRIGORE

Membru supleanți
MUNTEANU ELENA 
FILIMON IOAN 
CÎMPEAN RODICA

Președintele comisiei municipale U.T.C. 
de cenzori

MATEI VOICU

A fost ales Comitetul 
municipal U.T.C., format 
din 49 de membri și 20 
de membri supleanți, 
precum și Comisia mu
nicipală U.T.C. de cen
zori, formată din 11 
membri. Organizația mu
nicipală U.T.C. va fi re
prezentată la conferința 
județeană de 155 de de
legați.

In prima sa plenară, 
Comitetul muni
cipal U.T.C. a ales Biroul 
și Secretariatul său.

'LIVADARU MIHAI
TELEGREDEAN TIBER1U 
CIOCHINA DUMITRU

DIN VIAȚA UNIVERSITARA

„în pauza mare"
• Catedra de științe sociale și limbi moderne 

organizează sub genericul „Ani de glorii, ani de 
mărețe înfăptuiri** un simpozion dedicat aniversării 
a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R. și sărbătoririi zilei de 9 Mai. Manifestarea 
cuprinde comunicări științifice ale studenților.

• Cercurile „ALPO**, „SPEO", „FOTO" și „ARTE 
PASTICE** au deschis în ultimele zile interesante 
expoziții în holul noului spațiu de învățămint cu
prinzînd exponate pe deplin elocvente asupra acti
vității lor.

• In cadrul clubului cultural studențesc își 
desfășoară activitatea cenaclul de muzică și poezie 
„Orizont", grup de artiști amatori, iubitori ai mu
zicii și poeziei, cu valoroase participări la festiva
lurile artei și creației studențești. Prezență vie în 
viața culturală a întreprinderilor minere, cenaclul 
studenților a susținut recent un spectacol pe scena 
clubului din Uricani, spectacol ce s-a bucurat de un 
real succes. In proiect figurează un spectacol simi
lar la Vulcan. Printre participanți se numără și for
mația de muzică ușoară „Prima linie".

Există o poezie a peșterii
Luni, într-una din săli

le clubului cultural stu
dențesc, cercul speo
„Emil Racoviță" a organizat 
o interesantă expoziție de 
dia, cuprinzînd aspecte 
din expedițiile speologice 
ale studenților de Ia I.M.P. 
în peșterile din țară. Cei 
prezenți, deși mult prea 
puțini la număr, au apre
ciat calitatea diaporamelnr 
prezentate, ilustrînd fas
cinante peisaje carstice. 
Aflăm de la studentul Ro
meo Perlik, membru al cer
cului, tehnicianul de lîngă 
epidiascoape, că toate 
diapozitivele au fost reali
zate de membrii cercului 
„speo" condus de Iosif 
Șandor, anul III — M.I.M. 

în peșterile Șura Mare și 
Cartianul, unde se reali
zează în prezent și o ope
rație de explorare.

Intrebîndu-i ce le place 
mai mult acestor îndrăgos
tiți de natură, răspund, 
simplu: „poezia peșterii". 
Cei 23 de membri activi 
participă în fiecare an la 
concursurile republicane; 
„speo-sport" (la ultima par
ticipare s-au clasat pe lo
cul 5 din 42 de cercuri din 
toată țara prezente la start), 
au acum în obiectiv fina
lizarea explorării în pește
ra Cartianul din munții 
Vîlcan.

Lucian BEJENARIU, ] 
student ,dj
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Festivitățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a eliberării Ungariei

BUDAPESTA 4 (Ager- 
pres). — La Budapesta a 
avut loc o adunare festi
vă consacrată împlinirii a 
40 de ani de la eliberarea 
Ungariei de sub domina
ția fascistă. Au participat 
Janos Kadar, secretar ge
neral al Partidului Mun
citoresc socialist Ungar, 
alți conducători de partid 
și de stat ungari.

A fost prezentă delega
ția română de partid și 
de stat condusă de tova
rășul Gheorghe Radules
cu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, care participă la 
festivitățile prilejuite de 
cea dc.a 40-a aniversare 
a eliberării Ungariei,

Despre semnificația eve
nimentului sărbătorit a 
vorbit Pal Losonczi, pre
ședintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, 
care a relevat că elibera
rea Ungariei de sub domi
nația fascistă a constituit 
punctul de cotitură în is
toria țării. Vorbitorul a 
evidențiat rolul trupelor 
sovietice, al celor române, 
al militarilor altor țări ale 
coaliției antihitleriste ca
re au participat la luptele

Pe
TOXICOMANI

Circa patru milioane 
de spanioli, ceea ce repre.

• zintă aproape zece la su- 
! tă din populația țării, 
’ i sînt toxicomani — menți-
■ onează un studiu dat pu-
■ blicității de Departamen

tul de statistică al Aso
ciației de luptă împotriva 
drogurilor, cu sediul la 
Madrid. Surse ale poliți
ei spaniole au informat 
că numărul celor care își 
pierd viața ca urmare a 
consumului de droguri 
crește cu fiecare an: 34 
în 1981, 48 în 1982 și 93 
în 1983. Totodată, se men
ționează că drogurile so 
află la originea a 75 la 

pentru eliberarea Ungari, 
ei și obținerea victoriei 
asupra fascismului ger
man.

Cu prilejul aniversării 
eliberării noastre aducem 
prinosul de recunoștință 
tuturor celor ce au luat 
parte la lupta care a des
chis poporului ungar o 
perspectivă istorică nouă, 
a spus Pal Losonczi.

Calea parcursă în ulti
mele patru decenii— a a. 
ratat vorbitorul — nu a 
fost ușoară, dar în această 
perioadă am obținut re
zultate edificatoare, Unga
ria construiește socialis. 
mu], s-a transformat în- 
tr-o țară industrială cu 
o agricultură dezvoltată.

Referindu.se la politica 
externă, vorbitorul a sub
liniat că R.P. Ungară se 
pronunță pentru pace, 
pentru colaborare cu țări 
cu orînduiri sociale dife
rite. Ungaria — a declarat 
vorbitorul — este conști
entă de răspunderea sa și 
necesitatea de a face to. 
tul în interesul salvgardă
rii păcii, al stabilirii unor 
relații normale între state. 
Țelul principal al politicii 
noastre este de a contribui 
la cauza păcii și progresu
lui social și, prin aceasta, 

tot globul
sută dintre delictele grave 
comise în Spania.

ELEFANȚI „FURIOȘI**
După ce au reușit să 

părăsească parcul națio, 
nai Bukit Barisan de pe 
insula Sumatra, 17 ele
fanți „furioși" au pătruns 
pe străzile localității Se- 
kincau, omorînd o per
soană și avari ind peste 
20 de case — relevă pu
blicația „Jakarta Post", 
citată de U.P.I. Se preci
zează că pachidermele au 
mai făcut „incursiuni" în 
acest sat, deteriorînd mai 
multe locuințe aflate în 
calea lor.

FURTUNA
O furtună puternică în

soțită de grindină s-a 

de a crea condiții favora
bile pentru construcția 
socialistă în Ungaria,

☆
Joi, în marea Piață a 

Eroilor din Budapesta, îm. 
podobită sărbătorește, au 
avut loc o paradă milita
ră și o demonstrație a ti
neretului, cu prilejul mar
cării a 40 de ani de la e. 
liberarea Ungariei de sub 
dominația fascistă.

In tribuna centrală au 
luat loc tovarășul Janos 
Kadar, s'ecretar general al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Pal Losonczi, 
președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Unga
re, alți conducători de 
partid și de stat.

In tribuna oficială rezer
vată oaspeților de peste 
hotare s-au aflat delegați
ile străine, participante 
la manifestările prilejuite 
de aniversarea zilei nați
onale a R.P. Ungare.

Istvan Olah, membru al 
C.C. al P.M.S.U., minis
trul apărării naționale al 
R.P. Ungare, a rostit o 
alocuțiune, în care a evo
cat semnificația istorică a 
actului de la 4 aprilie 
1945, contribuția armatei 
sovietice, a celei române și 
a altor țări la eliberarea 
Ungariei.

abătut asupra orașului I 
pakistanez Karachi pro- ; 
vocînd moartea a patru 
persoane și daune mate- ! 
riale importante, potri- i 
vit unui bilanț provizo- i 
riu. Vîntul — care a a- ; 
tins viteza de peste 100 
km pe oră — a smuls 
acoperișurile unor case, 
a scos din rădăcini co
paci, a deteriorat siste
mul de comunicații și de 
aprovizionare cu energie 
electrică. Furtuna — a- ' 
preciată ca cea mai pu- i 
ternică înregistrată în i 
zonă în ultimii 25 de ani !
— a durat timp de trei 
ore, perturbînd serios 
activitatea economică 
din Karachi.

LA GENEVA, în cadrul 
tratativelor sovieto-ame- 
ricane cu privire la ar
mele nucleare și cosmice, 
a avut loc joi ședința gru
pului de lucru în proble
ma armelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, re. 
latează agenția TASS.

ORAȘUL HUSTON din 
provincia canadiană Co
lumbia britanică a fost 
declarat zonă liberă de 
arme nucleare. Consiliul 
municipal a adoptat o re
zoluție prin care se inter
zic instalarea, experimen
tarea, producerea și trans

portarea de arme nucleare 
pe raza orașului.

ELVEȚIA a pierdut a- 
proape 75 000 de locuri de 
muncă în ultimii trei ani 
și numără astăzi aproape 
36 000 de șomeri, cel mai 
mare număr după criza 
anilor ’30, relevă un stu
diu dat publicității la 
Berna de către revista lu
nară „La vie economique". 
Din totalul celor aflați în 
căutare de lucru, femeile 
reprezentau în 1984 44 Ia
la sută, față de 39,9, în 
1983.

PRODUCȚIA DE OȚEL 
BRUT a țărilor membre 
ale C.E.E., mai puțin Gre
cia, a înregistrat în fe
bruarie un recul de 4,5 la 
sută în raport cu aceeași 
lună a anului trecut, a a- 
nunțat miercuri la Bruxel
les Oficiul de statistică al 
„celor zece", citat de a- 
genția France Presse.

LA SFIRȘITUL LUNII 
MARTIE a acestui an, nu
mărul șomerilor din R.F.G. 
era de 2 474 451, ceea ce 
reprezintă 10 la sută din 
forța de muncă a țării, a 
anunțat președintele Ofi
ciului federal al muncii, 
din Nurnberg.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Polițist sau de
lincvent; Unirea: Campi
onul, I—II; Parîngul: Mi
tică Popescu.

LONEA: Singur de
cart.

ANINOASA: Zică ce 
vor zice.

VULCAN: Glissando,
I—II.

Antrepriza construcții montaj 
Petroșani

strada Republicii nr. 90
INCADREAZA

pentru brigăzile din Valea Jiului următoa
rele categorii de personal:

— muncitori calificați în meseriile: zi
dari, dulgheri, instalatori (sanitari și de în. 
călzire), sudori, fierari betoniști, parchetari, 
tîmplari.

— muncitori necalificați în vederea ca
lificării.

— pensionari.
încadrarea se va face în conformitate 

cu precizările Legii nr. 12/1971 si ale Legii 
57/1974.

Relații suplimentare la compartimentul 
personal, telefon 42450, 42451.

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea'* Petroșani 

încadrează de urgență
— un depanator radio-televizoare cali

ficat, pentru numirea în funcția de respon
sabil de unitate.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute în Legea nr. 22/1969 și Le
gea nr. 57/1974 republicată.

Cei interesați șe pot adresa la biroul 
personal al cooperativei și la telefon 42763.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, strada 

Cloșca nr. 16, Petroșani, 
telefon 43028. (3523)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Grecu Lelia-Ofelia, 
eliberată de Institutul de

LUPENI: Undeva, cînd_ a 
va.

URICANI: Avertis- |
montul, I—II.

TV |
20,00 Telejurnal. 20,15 I 

Actualitatea în econo. I 
mie.' 20,25 Laureați ai 
Festivalului național „Cîn_ 
tarea României". 20,45 
Reportaj 85: Diamantele 
Maramureșului. 21,00 Lu
mea contemporană șl 
confruntările de idei.
21,15 Antologie teatrală. :
21,50 Telejurnal.

mine Petroșani. O declar 
nulă. (3517)

PIERDUT legitimații spe
ciale nr, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 368, eli
berate de I.G.C.L. Petro
șani. Le declarăm nule. 
(3518)

Duminică, 7 aprilie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.
12.40 Din cununa cîntecu- 

lui românesc.
Muzică populară, (c). 

43,00 Album duminical:
— Murmurul primăverii... 

divertisment orches
tral.

— Primăvara bucuriei 
noastre — muzică și 
poezie.

— Pagini cinematogra
fice vesele.

— Dialogul virtuozilor 
populari: Sofia Vi- 
covean'ca — Constan, 
tin Gherghina.

— La zi în 600 de se
cunde.

— Meridianele cîntecu- 
lui și dansului.

— Telesport.
— Chaplin despre... 

Chaplin.
— Secvența telespecta

torului.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
4 9,20 De ziua sănătății.
19.40 Cîntaiea României.

De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran. 

Emisiune realizată 
în colaborare cu Con
siliul Culturii și E- 
ducației Socialiste și 
cu Comitetul de cul
tură și educație so. 
cialistă al județului 
Covăsna.

20,20 Film artistic:
Viața reîncepe miine. 
(C).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 8 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Priorități în econo

mie. Dezvoltarea ba
zei energetice și de 
materii prime.

20,35 Tezaur folcloric (c). 
21,00 Roma n-foileton:

Verdi.
Episodul 8 (c).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Marți, 9 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie. Campania a. 
gricolă de primăva
ră.

20,35 Ani bogați în multe 
biruinți. Cintece pa
triotice și revoluțio
nare.

20,45 Teatru TV:
O viață pentru un 
suris
de Dan Văiteanu (c).

PROGRAMUL Țy

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Miercuri, 10 aprilie

20,00 Telejurnal. Zilei
muncii — faptele de 
muncă ale țării.

20,15 Cabinet de infor
mare politico.ideolo
gică. Creșterea ro
lului conducător al 
partidului în noua e. 
tapă a edificării so
cietății socialiste
multilateral dezvol
tate în țara noastră.

Tineri în luptă.
Episodul 8.

20,35 Sentimentul de pa- 
detrie. Emisiune 

versuri.
-20,45 Salonul TV al arte.

lor plastice. Arta

21*00
anilor eroici (I). 
Film serial:

21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra

mului.

Joi, II aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie. Campania a- 
gricolă de primăva
ră.

20,25 Studioul tineretului. 
Generația Epocii 
Nicolae Ceaușescu — 
tinerețe revoluțio
nară.

21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra. 
mulul.

Vineri, 12 aprilie

20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea în eco

nomie. Campania a. 
gricolă de primăva
ră.

20,25 Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României".

20,45 înfăptuirile de azi 
— temelii trainice 
pentru viitorul comu
nist al patriei Aurul 
gîndirii. Reportaj.

21,00 Cadran mondial.
România și, proble
mele lumii contem
porane.

21.15 Epopeea antifascistă 
în oglinda ecranului 
românesc (I).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Simbătă, 13 aprilie

13,00 Telex.
13,05 La șfîrșit de săptă. 

mînă.
Din sumar:

— Melodii populare.
— Gala desenului ani

mat.

—• Micile povești ale 
marelui ecran; 
„Cenușăreasa1*.

— Atlas muzical.
— Cîntecul cuvintelor — 

moment poetic.
— Memoria veșnic vie

— reportaj.
— Melodia săptămînii — 

primă audiție.
— Mărite momente ale 

baletului.
— Telesport.
— Autograf muzical: 

Olimpia Panciu.
14,45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal,
19,20 Teleenciclopedia.

— Muzeul din Oltenița.
— Din istoria navigației.
— Cosmos — Cometa 

Halley (II).
19.50 Varietăți de sîmbă- 

tă seara (c).
20.30 Film artistic: 

Intimplări la filmare. 
Premieră TV. j 
Producție a studiou
rilor albaneze (c).

21.30 Mondovision (c).
21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
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