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CALITATEA CĂRBUNELUi
decoftAființei tnutcicoAca

Verticale noi, moder, 
ne și spațioase, au îm
bogățit in ultimul timp 
zestrea edilitară a re
ședinței de municipiu în 
zona pieței agroalimen-' 
tare.
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f Locul sterilului este în mină, A
..
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Foto: Al. TATAR
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pe vatra abatajelor
Pentru încadrarea căr

bunelui livrat în indicato
rii de calitate, conduce
rea colectivă a minei 
factorii ce răspund 
calitatea producției de 
I.M. Dîlja au întocmit 
începutul acestui an 
plan de măsuri care 
ducă la realizarea 
procente de cenușă și u. 
miditate de 37 și, respec
tiv, 9 la sută și chiar sub 
această limită admisă. La 
sfîrșitul primului trimes
tru, minerii de la Dîlja 
au obținut 24 tone boni
ficații ca urmare a re. 
ducerii umidității sub 
limita admisă în medie 
cu 0,3 puncte. Procentul 
de cenușă însă a fost de
pășit cu 0,2 puncte și a- 
ceasta fiindcă în luna ia
nuarie din cauza gerului 
nu s-au putut asigura va- 
gonetele goale necesare

-

și 
de 
la 
la 

un 
să 

unor

preluării ritmice a steri
lului ales în separație. 
Procentul de cenușă în 
această lună a fost de
pășit cu 1,1 puncte. Con
ducerea minei a interve
nit prompt pentru depă
șirea acestor neajunsuri 
și încă din primele zile 
ale lunii februarie steri
lul ales în separație a 
fost preluat cu mijloace 
de transport auto, iar re
zultatele au fost 
scontate, media 
tului de cenușă 
în ultimele două 
primul trimestru
sub limita admisă, ajun- 
gîndtl-se astfel la bonifi
cații.

Despre modul cum s-a 
acționat și se acționează 
în continuare la această 
mină pentru reducerea 
cenușii și umidității, am 
discutat zilele trecute cu

cele 
procen. 
realizat 

luni din 
a fost

cîțiva 
maiștri, 
și responsabilul cu caii, 
tatea. Redăm cîteva din
tre opiniile lor.

— Stratul 5 pe care îl 
exploatează sectorul nos. 
tril, începe Ion Porav, șef 
de brigadă în sectorul 
I, prezintă intercalații 
mari de steril, dar noi, 
minerii, știm că termo
centralele nu pot să func
ționeze cu steril, iar 
„plimbarea" acestuia pe 
fluxul de transport costă 
bani. Tocmai de aceea, 
în primul trimestru mem
brii formației pe care o 
conduc au ales peste 400 
mc de steril.

— Noi, maiștrii sîntem 
cei care coordonăm și în
drumăm direct procesul

Gheorghe BOȚEA

șefi de brigadă, 
șefi de sectoare

PREȘEDINTELUI ȚARII
VIBRANT OMAGIU AL OAMENILOR

MUNCII DIN VALEA JIULUIînfăptuim o importantă sarcină
Mecanizarea lucrărilor din subteran

Reînvestirea 
lui Nicolae Ceaușescu 
suprema funcție de 
ședințe al Republicii 
cialiste România a consti
tuit pentru noi, minerii de 
la Paroșeni, prilej de mare 
satisfacție și puternică min- 
drie patriotică. Mina noas
tră a fost deschisă și s-a 
dezvoltat în ultimii 20 de 
ani, ani în care în fruntea 
partidului și 
tiu s-a aflat 
onoare. Erou 
neamului, cel

tovarășii-
în 

pre- 
So-

statului 
Minerul 
între
mai iubit fiu

n os
ci e 

eroii

dus 
înalte 
bună-

tova-

Exigență și responsabilitate in 
înfăptuirea sarcinilor ce revin 

generațiitinsrei s a

In contextul de amplă 
mobilizare a eforturilor în
tregului nostru popor, par
ticiparea tinerilor la înfăp
tuirea obiectivelor și sar
cinilor încredințate de 
partid se înscrie ca un act 
de aleasă cinstire și pre
țuire, față de partidul nos
tru, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui reale
gere în funcția supremă de 
președinte al Republicii a 
constituit pentru genera
ția de tineri a Văii Jiului 
minunatul prilej de a ra
porta Conferinței munici
pale U.T.C. fructuoase îm
pliniri în activitatea eco. 
nomico-socială a munici
piului și în activitățile din 
domeniile’ specifice. In a- 
cest sens, darea de seamă 
prezentată Conferinței mu
nicipale, a evidențiat cu 
precădere una din trăsătu
rile caracteristice ale tine
retului din municipiul Pe
troșani. participarea la
creșterea producției de
cărbune extras, in care a- 
porti’’ tinerilor uteciști este 
deosebit de convingător. Au 
fost evidențiate rezultatele 
bune dobîndite de organi
zația municipală U.T.C. in 
această direcție, creșterile 
substanțiale înregistrate 
la producția de cărbune 
cocsificabil și energetic, fi
ind indisolubil 
implicarea tot 
tineretului în 
prind' ilor, de 
lor susținute pentru înfăp
tuirea exemplară a planu
lui de producție. Corobo- 
rînd rezultatele înregistra
te in domeniul economic,

relevat 
crește- 

răspun- 
organi- 

în îndeplinirea sar
cinilor de plan, preocupă
rile permanente pentru 
sporirea continuă a calită
ții muncii, a creșterii efi
cienței întregii 
economice, sociale, 
rale și educative, 
sele evidente 
de organizația 
a tineretului 
își găsesc o 
concretizare i 
pe care organ 
din întreprinderile minie
re, din celelalte întreprin
deri și instituții ale muni-

darea de seamă a 
în mod pregnant, 
rea gradului de 
dere a membrilor 
zaț iei

activități 
cultu- 

Progre- 
înregistrate 
municipală 

revoluționar 
concludentă 

în rezultatele 
lizațiile U.T.C.

Gh. CHIRVAS \

(Cont, in pag. a 2-a)

Sesiuni ale 
populare

(Continuare ia pag. a 2-a)

al poporului care a 
patria pe cele mai 
culmi de fericire, 
stare și prosperitate,

Vizitele făcute de
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Paroșeni, indicațiile pre. 
țioa e date la fața locului, 
au făct din mina noastră, 
mină model. In abatajele 
noastre au funcționat pri
mele complexe mecanizate 
din Valea Jiului, iar mi
nerii de aici au ajuns sa 
fie numiți pe drept -cuvint 
pionierii mecanizării și, 
totodată, mineri-tehnicieni, 
cai ' mînuiesc adevărate u- 
zine subterane.

Au fost 'încercate și fo
losite aproape toate tipu
rile de complexe mecani
zate, dar rezultatele cele 
mai bune au fost obținute 
în ultimii ani cînd am fo
losit complexe de fa -rica- 
ție românească. Mai iutii 
SMA-2 — complex meca
nizat fabricat la I.U.M. Pe
troșani. Acest tip de corn, 
plex 1 fost adaptat la con
dițiile concrete de 7!>"i- 
mînt. De o lună, in secto

rul nostru, o nouă premie
ră — complexul de mare 
înălțime — CMA-5I1 — fa
bricat în țară, cu care S-au 
obținut deja productivități 
de 18—19 tone pe post, cu 
vîrfuri de peste 20 tone pe 
post. Folosind la întreaga 
capacitate potențialul teh
nic și uman de care dis
punem, productivitatea 
muncii realizată la nivel 
de sector a fost peste sar
cinile planificate, în medie, 
cu 20O0 kg [xi post, obți- 
nînd astfel o producție su
plimentară de peste 4000 
tone de cărbune la pro
ducția fizică.
deplini cu succes sarcinile 
ce revin din documentele 
celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului, pînă 
la sfîrșitul ac-estui an pro
ducția extrasă suplimentar 
de minerii sectorului 111 
va ajunge la peste 15 00'1 
tone de cărbune.

OM III de aleasă omenie
Actul politic major
29 martie, realizat

consiliilor 
comunale

legate de 
mai largă a 
viața între, 

eforturile

La Aninoasa și Banița 
au avut loc ieri primele se
siuni din cadrul celei de-a 
XILI-a legislaturi a 
consiliilor populare comu
nale.

Convocate în temeiul Le
gii de organizare și func. 
ționare a consiliilor popu
lare, sesiunile au reunit la 
lucrările lor deputății aleși 
la 17 martie 1985, în con
siliile populare comunale.

In cadrul ordinii de zi a 
sesiunilor, după ce s-a fă
cut validarea celor 34 de- 
putați aleși la 17 martie, 
da către comisiile desem

nate în acest scop, au fost 
declarate constituite consi
liile populare comunale. A 
urmat apoi momentul so
lemn al depunerii jurămîn- 
tului de credință și devo
tament față de Republica 
Socialistă România, de că
tre deputății consiliilor 
populare comunale și de 
membrii birourilor execu
tive ale acestora, alese de 
sesiuni.

Aprobînd cu unanimita
te de voturi propunerile

(Continuare in pag. a 2-a)

Strungarii Gheorghe 
Snieu si Ioan Istrate Iu. 
crează la II’SRUEEM 
Petroșani — doi mun
citori cu bune rezultate 
in muncă.

loto: T. ALEXANDRU

• Viața de partid: 
realizarea sarcinilor •

do 
prin 

votul deputaților Marii A- 
dunări Naționale, prin ca
re, urmare a voinței una
nime a întregului popor, 
tovarășul 
Ceaușescu a f 
în funcția sup 
ședințe al Rcp 
liste România 
plut inimile 
de satisfacție 
patriotică.

Realegerea, 
înaltă funcție 
Nicolae Ceaușescu, 
monstrează 
nant că poporul 
este strîns unit ... „ __
partidului? că mărețele rea
lizări obținute în t' ' 
20 de ani, perioadă 
care, cu îndreptățită 
drie patriotică o 
„Epoca Ceaușescu" 
torează eroismului, 
tului revoluționar al 
ducătorului nostru

ne_a 
de I

și

aceastăin
a tovarășului 

de- 
; ’evărul preg_ 

român 
în jurul

ultimii 
pe 

i mîn. 
numim 
se da- 
spiri- 
con- 
iubit,

IN ZIARUL DE AZI :

personalitate proeminentă 
a lumii politice contempo
rane.

Noi, cei care gospodărim 
și exploatăm fondul fores
tier, pădurea, ca parte in
tegrantă a avuției națio
nale, acționăm neabătut 
pentru transpunerea in 
viață a politicii economice 
a partidului nostru, pen
tru realizarea tuturor
cinilor de plan ce ne stau 
în față. In afară de sarci
nile de plan pe care tre
buie să le realizăm pentru 
beneficiarii din țară. Oco
lul silvic Petrila. în ca
drul căruia îmi desfășor 
activitatea, lucrează și 
pentru export. De la înee-

SUI -

(Contiuuare in pag. a 2-a)

Calitatea — in centrul preocupărilor comuniștilor pentru 
Serviciile, la dispoziția dumneavoastră • Vă informam. 

(In pag. a 2.a)
• Comerțul față în față cu exigențele oamenilor muncii: In simpla postură 

de client, am căutat... solicitudine • Cooperativa „Straja" : Eficiența sin
gurul mod de gîndire si acțiune • Aflăm de la organele de stat,

(In pag. a 3-a)
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C
în centrul preocupărilor 

comuniștilor pentru realizarea sarcinilor
Calitatea

de plan
Intr.o recentă aduna

re generală a organizației 
de partid M.A.P. de la 
I.U.M. Petroșani, în dez
bateri ample și exigente 
a fost scoasă în evidență 
necesitatea îmbunătățirii 
calității echipamentelor e- 
lectrice miniere antigri- 
zutoase fabricate în ate. 
lierul de automatizări. A- 
dunarea generală a abor- - 
dat direct aspecte ale cul
tivării răspunderii față 
de calitatea echipamen
telor electrice și întărirea 
autoexigenței. S-a dezbă
tut și aprobat un pro
gram de măsuri politice 
și organizatorice pentru 
creșterea productivității 
muncii și ridicarea nive
lului tehnic-calitativ al 
produselor, reducerea 
consumurilor de materia
le, îndeosebi de energie 
electrică. „£eea ce ne 
preocupă în mod deose
bit în prezent, spunea ing. 
Dorin Adam, secretarul 
organizației de partid, 
este promovarea cu ho-

tărîrc și răspundere a U- 
nui stil de muncă dina
mic, revoluționar, care să 
stimuleze inițiativa, să 
mobilizeze conștiințele, 
în sporirea exigenței față 
de calitatea muncii noas
tre, să dea impuls afir
mării spiritului critic

Viata de partid

„In 
de 

echipa, 
remarca 
mențin 

Și

pentru ridicarea nivelu
lui calitativ' al echipa
mentelor electrice produ
se în întreprindere", 
activitatea noastră 
producători de 
mente electrice, 
Ilina Ștefan, se
și o serie de lipsuri 
neîmpliniri. Intîmpinăm 
greutăți în aprovizionarea 
cu materiale și elemente 
electronice. Conștienți de 
marile exigențe puse în 
fața noastră, ne angajăm 
să milităm și să acționăm

în continuare, 
pundere și fermitate 
munistă, pentru a spori 
calitatea și eficiența mun
cii".

Tot despre calitatea 
produselor au vorbit și 
Petru Farcaș, Ștefan Lo_ 
rintz, Elena Ciobanu, A_ 
lexandru L%nghel și alții, 
care s-au angajat să ac
ționeze cu responsabili
tate pentru eliminarea 
neajunsurilor, pentru 
creșterea participării tu
turor oamenilor muncii 
din acest atelier la reali
zarea de produse compe
titive, așa cum cer isto
ricele hotărîri adoptate 
de Congresul al XlII-lea 
al partidului, care să răs
pundă pe deplin cerințe
lor de producție și 
securitate a muncii 
subteran.

OMUL de aleasă omenie
(Urmare din pag. 1)

putul acestui an, am expe
diat, suplimentar, benefi
ciarilor externi produse în 
valoare de peste 3500 do
lari. Este vorba de celulo
ză de fag, pe care o expe
diem în Italia și bile și 
manele din material răși- 
nos, produse realizate pen
tru Grecia. In felul acesta, 
contribuim, prin munca 
noastră, la înfăptuirea po
liticii de cooperare econo
mică pe care o promovea
ză cu consecvență partidul 
nostru, secretarul său ge-

neral, tovarășul 
Ceaușescu.

Avîndu-1 în 
partidului și a țării pe cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, pe omul de aleasă 
omenie, pe conducătorul 
nostru încercat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noi, sil
vicultorii, vom face totul 
pentru a ne îndeplini cu 
cinste sarcinile ce ne re
vin și, alături de întreaga 
națiune, să contribuim la 
ridicarea României pe noi 
culmi de civilizație și pro
gres, într-o lume a păcii 
și înțelegerii.

Nicolae

fruntea

de 
din

loan BALOI, 
controlor tehnic — 

automatizări, 
I.U.M. Petroșani

J

Locul sterilului este în mină
(Urmare din pag. 1)

Serviciile, la dispoziția 
dumneavoastră

Pînă acum, cetățenii din 
Petroșani, care doreau să-și 
repare obiectele de uz cas. 
nic, trebuiau să bată cîți— 
va kilometri de drum cu 
acestea, pînă la ultima sta
ție de autobuz din cartie
rul „Aeroport". Prin grija 
cooperativei „Unirea", la 
solicitarea cetățenilor, la 
parterul blocului 92, de pe 
strada Republicii (peste 
drum de clubul studențesc, 
alături de complexul meș
teșugăresc din strada 
coiae Bălcescu") s-a 
chis o nouă unitate de 
fii, nr. 85.

In cadrul unității, 
repară frigidere, aspiratoa
re, mașini de spălat, re_ 
șouri, radiatoare, uscătoare 
de păr, boilere, 
într.un cuvînt 
obiectele de uz casnic.

Ca o noutate, toate aces. 
te reparații se execută, la 
comandă, la sediul unită-

și la domiciliul 
Este deajuns 

i telefonul 44783,
16 și un 1U- 

pre- 
dum- 
vă e-

„Ni- 
des- 
pro.

se

mixere, 
toate

—ții, dar 
clientului, 
să sunați la 
între orele 8- 
crător specializat se 
zintă la domiciliul 
neavoastră pentru a 
xecuta reparația.

După cum ne informea
ză Ioan Vișan, responsabi
lul unității și Florin Ga- 
fița, lucrător, unitatea dis
pune de toate piesele de 
schimb necesare reparării 
tuturor obiectelor de uz 
casnic. Durata unei repa
rații este cuprinsă între 2 
ore și 5 zile.

Deși deschisă de curînd, 
unitatea și-a realizat sar. 
cinile de plan, iar planul 
lunii martie a fost înde
plinit cu o săptămînă mai 
devreme.

Bujor MIRCESCU

Bibliotecara Aurelia Marc, 
de cultură din Petroșani, îndrumă cu Competență 
cititorii pentru a alege lectura preferată.
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SURSĂ DE APĂ în îm

bunătățire. Aflăm de la 
conducerea I.G.C.L. Pe
troșani că în aceste zile, în 
regie proprie, se trasează 
decantorul și se fixează 
lucrările aferente, conform 
proiectului, de mărire a 

i capacității și de îmbunătă. 
I țire a calității mai ales
I (prin decantare) a apei po- 
l tabile din sursa Braia Lu

peni. Lucrările de construc
ție la acest obiectiv de ma
re interes social demarea
ză începînd de săptămînă 
viitoare.

peni. Lucrările de construc
ție la acest obiectiv de ma
re interes social
ză începînd de

de m a rea-

viitoare.
săptămîna

MAGAZINUL 
gul“ din Petroșani 
ționează, de o săptămînă, 
cu o nouă unitate pusă la 
dispoziția celor interesați. 
Este vorba despre raionul 
de cosmetice și produse 
chimice, deschis în localul 
magazinului și care se 
bucură de o bună aprovi
zionare și serviie pe mă-

„Parîn- 
func-

Muncitoarea Piroska 
Incze, din cadrul com
partimentului creație 
al I.C. Vulcan, este evi
dențiată de rezultatele 
obținute în muncă.

Foto: Robert TAVIAN

Sesiuni ale consiliilor 
populare comunale

(Urmare din pag. 1)

venite din partea consiliilor 
locale ale F.D.U.S., sesiu
nile au ales în funcția de 
primari ai comunelor pe 
tovarășii: Aninoasa — Va. 
lentina Cerchez, secretarul 
comitetului comunal de 
partid; Bănița — loan Dra- 
gotă, secretarul comitetu
lui comunal de partid.

La ultimele puncte ale 
ordinii de zi, sesiunile au 
ales comisiile permanen
te ale consiliilor populare, 
au adoptat programele de 
măsuri menite să asigure 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin consiliilor popu-

lare din cele două comune 
ale municipiului în vede
rea realizării integrale a 
planului de dezvoltare e- 
conomico.socială în profil 
teritorial pe anul în curs 
și pregătirea condițiilor 
necesare de înfăptuire a 
planului pe anul 1986, iar 
în acest context să fie va
lorificate superior resur
sele locale pentru dezvol
tarea sectoarelor zootehnic 
și agricol îneît comunele 
să aibă un aport tot mai 
mare cu produse animalie
re și agroalimentare la 
fondul centralizat al sta
tului, la autoaprovizionarea 
teritorială.

de producție, intervine 
Cornel Prața, maistru mi
nier specialist la sectorul 
III. Nouă ne revine sar
cina să urmărim îndea
proape la toate brigăzile 
de pe revirul și schimbul 
nostru să respecte tehno
logiile de lucru și mono
grafia de armare pentru 
a evita surpările, 
odată noi sîntem 
buiți în funcție de acest 
indicator.

— Fiind 
funcție de 
trebuie să 
sterilul să 
poditură. Acolo unde sînt 
infiltrații de apă, 
măsuri de captarea 
precizează maistrul 
nier Mihai Cosma 
sectorul II.

— Sectorul nostru 
confruntă cu cele 
multe greutăți în această 
privință — spune sing. 
Ioan Liszca, șeful secto
rului I, dar șefii de briga. 
dă și maiștrii își dau tot 
interesul ca și cărbunele 
extras din stratul 5 
fie de cît mai bună 
litate. Consider că 
introducerea sterilului 
ales în fișa de calcul a 
retribuției, oamenii sînt 
cointeresați și își dau tot 
interesul pentru a extrage

Tot. 
retri-

retribuiți în 
acest indicator 
Urmărim ca 
fie depus pe

luăm 
lor, 
mi- 
din

se 
mai

să 
ca

prin

cărbune de bună calitate. 
La noi în sector și steri
lul care provine de la lu
crările de atacare a unor 
noi abataje se încarcă se
parat în vagonete și se 
expediază la haldă.

— Tot ce s_a spus 
acum este adevărat, 
litatea este că noi, 
de brigadă, trebuie 
pretindem oamenilor 
tri să respecte tehnologi
ile de lucru pentru a 
vita surpările care 
la muncă inutilă și 
creșterea procentului 
cenușă — intervine 
Valerian Maxim, șef 
brigadă la sectorui III.

— Intr-adevăr, prin 
cointeresarea brigăzilor in 
alegerea sterilului, mina 
noastră a cîștigat mult. 
Numai în primul trimes
tru au rămas în subteran 
peste 6700 tone de steril 
și avem convingerea că 
în următoarele luni pro. 
centul de cenușă 
dea sub limita 
iar bonificațiile 
vor crește de la 
la alta, spunea în înche
iere ing. Margheti Că
rare, responsabil C.T.C.

Concluzia 
cînd toți 
cînd există 
permanentă 
cărbunelui 
în continuă

pînă 
Rea- 
șefii 

să
noș-

e- 
duc 

la 
de 
Și

de

va scă- 
admisă, 
primite 

o lună

este clară: 
pun umărul, 

o preocupare 
— calitatea 

extras este 
creștere.

(Urmare din pag. 1)

cipiului le raportează, re
zultate ce întăresc aprecie
rea că în activitatea orga
nizației de tineret din Va
lea Jiului și.a făcut loc tot 
mai mult eficiența și cali
tatea muncii prestate.

Din acest punct de ve
dere, așa cum sublinia da
rea de seamă, îu perioada 
analizată pregătirea forței 
de muncă pentru 
Jiului, desfășurată 
școlile de specialitate 
prin cursurile de calificare, 
perfecționarea pregătirii 
profesionale în minerit au 
constituit elementele defi
nitorii ale unei activități 
intense, cu caracter per
manent, desfășurate de or
ganele și organizațiile 
U.T.C. sub îndrumarea ne
mijlocită a organelor 
organizațiilor de 
pentru educarea

In mod critic și autocri
tic, ca o expresie pregnan
tă a caracterului profund 
analitic în care conferința 
și-a desfășurat lucrările, 
atit darea de seamă cît și

municipiului. Totodată, în 
cadrul conferinței s-a in
sistat asupra sarcinilor ce 
stau în fața organizației 
municipale de tineret și în 
special asupra celor legate

Valea 
prin 

ori

Și 
partid 

prin 
muncă .și pentru muncă a 
tinerilor, pentru formarea 
lor ca oameni noi cu o 
înaltă conștiință civică re
voluționară.

sura renumelui magazi
nului. (G.C.)

O EXCURSIE de mare 
atractivitate organizează 
filiala municipală a O.J.T. 
pentru meciul Corvinul 
Hunedoara — Jiul (10 
prilie). Se asigură 
portul cu autocarul, 
să, plus biletul de 
pe stadion. Deci, 
Jiul ! (I.M.)

a- 
trans. 
o ma- 
intrare 

haide

ÎMBUNĂTĂȚIRI
DROTEHNICE. Intre

HI-
Lu-

ce revin tinerei generații
participanții la dezbateri 
au abordat o serie de ne
ajunsuri ce și-au făcut loc 
în activitatea organizației 
de tineret, în special cele 
legate de neîndeplinirea 
tuturor indicatorilor de 
plan, de starea disciplina
ră, de numărul mare de 
absențe nemotivate înre
gistrate în întreprinderile 
și instituțiile de pe raza

peni și Uricani au demarat 
recent ample lucrări de re
gularizare a albiei Jiului 
de Vest. Lucrările sînt e- 
xecutate de constructori 
din cadrul Antreprizei de 
lucrări hidrotehnice spe
ciale și se desfășoară în 
paralel cu cele de construc
ție a căii ferate și 
dernizarea șoselei 
nale. (V.S.)

PESCĂREASCA, 
cum am aflat de 
ciația județeană a

cu mo. 
națio-

După 
la Aso- 
vînăto-

de îndeplinirea indicatorilor 
de plan în întreprinderile 
economice, asupra celor 
din activitatea de construc
ții, de înfăptuire a preve
derilor privind îndeplini
rea planului de dezvoltare 
economico-socială în pro
fil teritorial, ce revin mu
nicipiului Petroșani pen
tru anul 1985 și cincinalul 
1986—1990. Propunerile for
mulate de participant ii la

rilor și pescarilor sportivi, 
filiala Petroșani, începînd 
de la I Mai se inaugurează 
noul sezon de pescuit în 
apele de munte. Așadar, 
„undițarii" să-și pună 
punct ustensilele, iar 
să le urăm: „într-un 
bun (G.B.)

la
noi

ceas

dezbateri vizînd înfăptuirea 
unor obiective social.eco
nomice și culturale, cele 
privind perfecționarea ac
tivității organelor și orga
nizațiilor de tineret, înfăp
tuirea sarcinilor ce revin 
tineretului pentru pregă
tirea și perfecționarea for
ței de muncă, mai ales a 
specialiștilor ce ies din 
amfiteatrele Institutului de 
mine din Petroșani, dove
desc pe deplin maturitatea 
politică, responsabilitatea 
și exigența cu care tinerii 
municipiului nostru se im. 
plică în realizarea tuturor 
sarcinilor ce le revin pen
tru a întîmpina marele fo
rum utecist al țării — Con
gresul al XII-lea — cu fap
te demne de muncă.

Ilotărîrea adoptată 
Conferința municipală 
înscrie pe aceeași linie
responsabilitate și angajare 
plenară a tineretului din 
Valea Jiului, dornic să ri
dice la cele mai înalte cote 
calitative tradițiile munci, 
torești și revoluționare ale 
celor ce muncesc și 
iese în acest vechi 
carbonifer al țării.

de 
se 
de

tră-
bazin

17) se desfășoară în sala 
de sport din Vulcan între
cerile ediției inaugurale a 
memorialului „Constantin 
Cupu". Salutăm inițiativa 
asociației sportive miniere 
din Vulcan de a contribui 

revitalizarea sportului 
mănuși. (I.V.)

I 
Ila

cu

Rubrică realizată de 
I. bAlanBOX. In organizarea 

ției de box a Asociației 
sportive Minerul Vulcan, 
astăzi după-amîază (ora 
17) și mîine (orele 10 și

sec-
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Cooperativa „Straja“

Eficienta - singurul mod de 
gîndire si acțiune55 » ♦

La intervale de cîteva 
zile, un nou autocarosabil, 
încărcat pînă la refuz cu 
plasă din sîrmă ia drumul 
întreprinderilor miniere. 
Mașini încărcate cu dife
rite alte construcții meta
lice părăsesc secția, în- 
dreptîndu_se spre bene
ficiari.

Din acest du-te-vino per
manent, în mod necesar, 
se impune concluzia că, 
aici, la secția „Mecanică" 
27 Lupeni, activitatea de 
producție se desfășoară în 
condiții de eficiență spo
rită. De fapt, concluzia nu 
este deloc greșită, analiza 
situației realizării indica
torilor de plan reliefînd 
tocmai gradul înalt de e- 
ficiență ce caracterizează 
activitatea economică a 
secției. Dealtfel, afirmația 
este argumentată și ide
faptul că secția și-a înde
plinit planul trimestrial cu 
aproape o săptămînă mai 
devreme, eforturile depuse 
de lucrători găsindu-și o 
frumoasă concretizare în 
depășirile înregistrate la 
toți indicatorii planului. 
Astfel la producția marfă 
se înregistrează o depășire 
de 4 procente, la producția 
netă de 5 procente, în 
timp ce indicatorul bene
ficii, față de planul pri
mului trimestru al anului, 
cumulează un plus de pes
te 200 000 lei. Dacă la a- 
cestea adăugăm și faptul 
că, în perioada analizată, 
planul ă fost îndeplinit în 
condițiile reducerii chel
tuielilor de producție cu 
20 de lei la 1000 lei pro
ducție marfă, iar consumul 
de energie realizat este cu 
10 Ia sută mai mic decît 
cel planificat, avem imagi
nea reală a modului efi
cient în care secția amin
tită își desfășoară activita
tea de producție. Desigur, 
rezultatele obținute sînt 
urmarea firească a unui 
mod înaintat de gîndirc și 
acțiune, a unui spirit de 
exigență generală ce ca
racterizează munca fiecărui 

lucrător din secție.
Abordînd, în discuția cu 

președintele cooperativei, 
tovarășul Constantin Adă- 
muț, și cu maistrul Petre 
Căldărar, șeful secției, pro
blema eficienței, am cons
tatat că de fapt, în cadrul1 
secției s-a plecat de la un 
lucru semnificativ: fiecare 
la locul de muncă să pro
ducă mai mult, mai bine 
și cu consumuri cît mai 
mici. Acest aspect a fost 
înțeles la justa lui valoare 
de oamenii muncii, fiecare 
depunînd' eforturi susținute 
pentru încadrarea în nor
mele de consum și de ca
litate. In acest fel, pro
ductivitatea medie a mun
cii, obținută pe lucrător, 
este cu 8 la sută mai ridi
cată față de cea din ulti
ma parte a anului trecut. 
Acest lucru, după cum ne 
spunea tovarășul Constan
tin Adămuț, s-a realizat în 
primul rînd prin introdu
cerea în procesul de pro
ducție a unor dispozitive 
speciale, prin mecaniza
rea unor lucrări și opera
ții, prin diferite raționali
zări ce s.au făcut și, nu în 
ultimul rînd, prin perfec
ționarea pregătirii profe
sionale a oamenilor cu a- 
jutorul cursurilor organi
zate în cadrul cooperativei. 
Sînt demne de subliniat, 
în sensul contribuției la 
sporirea eficienței econo
mice a activității de pro
ducție, eforturile depuse 
de maistrul Petre Căldărar, 
de strungarul Alexandru 
Mețiu, de maistrul Gheor- 
ghe Constantin sau de lă. 
cătușul Francisc Nicola 
pentru introducerea în 
procesul de producție a 
unor dispozitive și utilaje 
de concepție proprie, care 
au sporit în mod substan
țial productivitatea mun
cii. „A fi eficient — ne 
spunea maistrul Petre Căl
dărar — este pentru noi 
singurul mod de a gîndi și 
a acționa". Ii dăm peifec- 
tă dreptate.

Gheorghe CHIRVASA

Un curs, un seminar, 
pe săptămînă

Neobișnuit de mare a 
fost numărul studenților 
care s-au documentat a- 
mănunțit la acest seminar 
de „probleme fundamen
tale ale istoriei patriei și 
partidului". Unul din mo
tive a fost fără îndoială, 
tema pusă în discuție, 
„formarea poporului și a 
limbii române", o temă a_ 
tractivă, interesantă, pa
triotică, stimulînd dorința 
fiecăruia dintre noi, stu
denții, de a se implica pe 
deplin în elucidarea fiecă
rei probleme puse în dis
cuție în cadrul cursurilor 
și seminariilor, pentru îm
bogățirea continuă a nive
lului pregătirii noastre.

Informațiile sînt multe, 
interesante, discuțiile se 
înfiripă timid pentru a se 
descătușa spre final, punc
tele de vedere cvoluînd 
firesc, dialectic, spre o 
concluzie, spre o sinteză 
— expresie a îmbogățirii 
multilaterale a personali
tății noastre. Am plecat cu 
noi cunoștințe despre con
tinuitatea noastră pe a- 
ceste meleaguri, despre o- 
riginea ființei noastre na
ționale.

Aura ȘTEFAN, 
studentă

Controlul de calitate este o operație importantă 
la secția nr. 3 Livezeni a întreprinderii de morărit 
și panificație Petroșani. In imagine, laboranta Elena 
Ancateu și maistrul Francisc Ferenczi, efectuînd 
controlul produsului finit.

Cu improvizații nu se asigură 
lumina noilor apartamente!

Primim la redacție sesi
zarea: „Locatarii blocurilor 
105, 106, 109 de pe strada 
Republicii, cartier Mine
rul din Petrila vă aducem 
la cunoștință următoarea 
situație: din septembrie 
1984 blocul 106 a fost dat 
în folosință și celelalte în 
lunile următoare. Nu am 
fost cuplați nici la ora ac
tuală la rețeaua electrică, 
fiind încă la dispoziția șan
tierului de construcții, care 
de citeva ori ne.au decu
plat de la transformator, 
iar din ziua de 25 martie 
ac., ora 14, am fost decu
plați definitiv. Dorini din 
suflet să lămuriți dv. pro
blema aceasta pentru că 
noi nu avem către cine să 
mai expunem situația'*.

Deci, de 6 luni peste 200 
familii s-au mutat în blo
curi noi și trăiesc într-o 
atmosferă de „lumină pro
vizorie", așteptînd să le 
vină curentul. Implicați
ile sînt subînțelese, nu tre
buie divagat pe marginea 
lor. Oamenii au copii mici, 
nu toți posedă aragaze cu 
butelie, și-au cumpărat din 
comerț plite electrice etc.

La fața locului, ne con
vingem de adevărul celor 

inserate în scrisoare. Lo
catarii Stoica Panaite, Flo
rin Alecsa, Vasile Plugar, 
Sorin Csaky și alții, majo
ritatea lucrători la mina 
Petrila, sînt indignați. Și 
au pentru ce. Lipsa curen
tului, apă caldă nu a fost 
deloc în această perioadă, 
apa rece nu urcă mai mult

Am intervenit, 
la sesizarea 

dumneavoastră

de etajul II, subsolul inun
dat (toată scurgerea se 
„depozitează" în subsol?!), 
instalațiile sanitare defecte, 
ușile nu se închid, feres
trele de asemenea.

Locatarii au tot recla
mat la Consiliul popular 
orășenesc Petrila, la șan
tier, la C.D.E.E. In final 
s-au adresat redacției. In
tervenim la C.D.E.E. In 
două zile, blocurile sînt 
cuplate la energia electri
că. Scurt I

La C.D.E.E., inginerul 
Florin Mirza ne explică ; 
„Toate aceste probleme au 
apărut pentru că blocurile 
au fost date în folosință 
înainte ca lotul nostru de

Aflăm de la organele de stat
AVUTUL CEL MAI DE 

PREȚ
Intre mijloacele ilicite 

de a-și rotunji chivernisea
la, Aurelia P. din Lupeni, 
încadrată la cariera Cîmpu 
lui Neag, și-a propus să 
comercializeze bijuterii de 
aur. Cum operațiile cu 
metale prețioase sînt inter
zise, va da seamă în fața 
legii, care îi va demonstra 
că cel mai prețios avut al 
unui om este totuși cinstea.

4.A UMBRA
Un alt cuib al parazitis

mului, de pe strada Lumi
nii din Petrila a fost risi
pit. Ionel Novac, Ionel 
Coandă, Gheorghe Muntea- 
nu și Elena Ciobănică au 
deja alt domiciliu decît 
cel din strada cu nume 

montaje să execute lucră
rile de pozare a conducte
lor de alimentare. Nu a 
fost executată sistematiza
rea corespunzătoare pe am
plasamentele din jurul blo
curilor. Situația e generală, 
avem asemenea cazuri de 
„provizorat" la Uricani, lâ 
Petroșani (blocurile 87, 12 
și T, ultimul de garsoniere, 
din cartierul Petroșani- 
Nord) sînt în aceeași si
tuație". Ne-am convins 
și noi. Tot felul de cabluri 
trase de la un bloc la altul, 
de la un etaj la altul (con
sum mare de cabluri!) 
transportă prin improviza
ții „binefacerile" curentului 
electric. Timp în care, ni
meni nu se sesizează. Cum 
este permis să dăm în fo
losință, să recepționăm un 
bloc și să dăm cheile loca
tarilor fără ca acesta să 
fie cuplat la energie? Sînt 
întrebări la care așteptăm 
răspuns de la A.C.M. Pe
troșani, de la C.D.E.E. Oa
menii muncii au nevoie 
de confort, li se cuvine a- 
cest confort și trebuie să-1 
oferim prin realizarea blo
curilor conform proiecte
lor, cu toate amenajările 
necesare.

Mircea BUJORESCU 

atît de frumos. Așa se în- 
tîmplă cu cei care taie 
frunză la cîini și caută cu 
tot dinadinsul umbra...

ALCOOL
Alcoolul face casă bună 

cu iresponsabilitatea. Iacob 
Pintea, mecanic la I.M. 
Lupeni, tată a trei copii, a 
încercat să intre în subte
ran sub influența băuturi
lor alcoolice. Dosarul de 
cercetare penală care i.a 
fost întocmit cuprinde în 
filele sale gradul deosebit 
al iresponsabilității, care 
periclita viața ortacilor și 
securitatea utilajelor din 
subteran.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

Fiecare dintre noi, în mod obișnuit, în mod ne
cesar, ne aflăm în postura de client. Nevoia de hra
nă, nevoia de îmbrăcăminte, alte nevoi ce pot fi 
satisfăcute prin intermediul comerțului de stat ne 
aduc, vrînd-nevrînd într-un permanent contact cu 
lucrători din domeniul comerțului, serviciile aces
tora putînd să ne satisfacă într.un mod mai mult 
sau mai puțin mulțumitor, în funcție de relațiile 
ad-hoc ce se stabilesc între clientul obișnuit și 
vînzător. Sînt însă acestea niște relații de respect 
reciproc, de solicitudine din partea lucrătorilor 
comerciali ? Este clientul ajutat în satisfacerea ne
voii sale de a cumpăra ? Iată doar două din între
bările la care raidul nostru, efectuat în unele uni
tăți comerciale din Petroșani, și-a propus să răs
pundă, fără a avea nici un fel de pretenție de ge
neralizare a aspectelor surprinse.

PE ADRESA I.C.R.A.

Să fi intrat comerțul în 
conflict cu I.C.R.A. ? Sau 
cine mai știe ! Prea sînt 
multe lăzile cu sticle goa
le ce așteaptă a fi ridica
te. Bunăoară la unitatea 
alimentară nr. 
4 Petroșani-Nord, spa
țiul dintre unele gondole 
este blocat cu ambalaje. 
Dacă vrei să cumperi ce
va, n-ai decît să te uiți 
mult și bine, că tot nu poți 
să pătrunzi la raft, iar su
praveghetoarea oricît de 
binevoitoare ar fi tot nu 
te poate ajuta prea mult. 
Asta, ca să nu mai vor
bim de magazinul alimen
tar nr. 13, din colonie, un
de probabil un raft cu ar
ticole de uz casnic sau ce-o 

mai fi, abia se ghicește în 
spatele muntelui de amba
laje. Sînt atît de multe in
cit sticlele goale mai stau 
răzlețite și printre alte 
produse așezate într-o or
dine nefirească pe rafturi. 
Noroc că la unitatea ali
mentară nr. 15 din cartierul 
Carpați ambalajele sînt... 
aruncate doar în preajma 
casieriei și cîteva lăzi prin
tre rafturi, că altfel, chiar 
trăgeam concluzia că 
I.C.R.A. s-a supărat rău 
pe comerț !

POȚI SA TE PLIMBI, 
LINIȘTIT, DACA PLIMBI 

ȘI UN... COȘ !

Cu ce vă putem servi ? 
Ce doriți ? Sînt doar două

A

simpla postură de client,
am căutat... solicitudine

din întrebările uitate cu 
desăvârșire de unii lucră
tori comerciali. Dacă ai în 
mînă un coș, te poți plim
ba un șut întreg printre 
rafturile unor magazine a- 
limentare cu autoservire, 
fără să te întrebe cineva 
care ți_e rostul ! Intre do
uă înghițituri, una din su- 
praveghetoarele magazi
nului alimentar din Piața 
Victoriei catadicsește să ne 
răspundă cu un „nu a- 
vem" hotărît, la întrebările 
noastre cuminți, legate de 
existența detergent, ilor,
care lipsesc de aproape o 
săptămînă... Cealaltă su
praveghetoare, rezemată 
de sobă, privește undeva 
departe, în vreme ce cîteva 
lăzi rupte, probabil lemne 
pentru foc, stau aruncate 
în jurul sobei. Nici la a- 
limentara nr. 131, nu-ți în
trerupe nimeni plimbarea, 
deși ar avea cine, dacă ți
nem cont că șueta celor 
trei lucrătoare s.a spart 
doar la vederea aparatului 
de fotografiat.

MARMELADA... UN 
PRODUS IN DIZGRAȚIE?

Curios sau nu, dar acest 
produs, destul de solicitat 
se „bucură" de un trata
ment inadecvat din partea 

multor lucrători comer
ciali. De exemplu, la ra
ionul de mezeluri, al ali
mentarei nr. 4 Petroșani- 
Nord, întreaga cantitate de 
marmeladă depusă pe o 
tavă este expusă contactu
lui direct cu mediul în
conjurător. Nu beneficia
ză de nici o protecție. La 
fel și la magazinul din 
Piața Victoriei, unde, un
deva la o margine de tej
ghea a raionului de dul
ciuri, cîteva bucăți de 
marmeladă, cu un cuțit de
asupra, stau drept mărtu
rie a neglijenței cu care 
este tratat acest produs. 
Doar la magazinul ali
mentar nr. 131, vînzătoa- 
rea de la raionul de dul
ciuri se hotărăște, la rugă
mintea noastră, să o aco
pere, luînd o foaie de ce
lofan dintr.un adevărat 
maldăr existent foarte a- 
proape...

MĂSURĂ OPERATIVA !

Intr-un lighean de plas
tic, o oarecare cantitate de 
gogonele, era victimă vi
zibilă a mucegaiului. Cum 
să_ți vină să cumperi așa 
ceva ? La întrebarea noas
tră, vînzătoarea de la ma
gazinul C.L.F. din comple
xul alimentar din Carpați, 
fără să spună nimic, a 
dispărut cu ligheanul cu 
pricina undeva în spate...

OF, CURĂȚENIA ASTA !

Oglindă a orașului, gara 
rămîne o primă carte de 
vizită pentru oricine so
sește în oraș. Cu atît mai 
mult aici, curățenia trebuie 
să fie cît mai bine făcută. 
Or, din acest punct de ve
dere, bufetul Expres nr. 
312 se pare că vrea cu tot 
dinadinsul să se individua
lizeze în rău. Un automat 
de înghețată, transformat 
în ladă de gunoi, cîteva 
resturi de cremvurști a. 
runcate pe mese, semn al 
debarasării întîmplătoare, 
sînt primele impresii ce-ți 
lovesc privirea încă de de
parte. Și ca totul să fie 
concludent, vînzătoarea de 
la raionul gogoșerie, tăvă
lește gogoșile printr-un soi 
de zahăr rămas pe fundul 
unui lighean și care are o 
culoare total diferită față 
de cea obișnuită. In rest 

Acestea au fost cîteva dintre aspectele surprin
se în unitățile comerciale vizitate, faptul că n-am 
folosit numele unor lucrători comerciali, de la u- 
nitățile menționate, trebuind înțeles ca dorința 
noastră de a fi cît mai obiectivi și mai lipsiți de 
prejudecăți. Concluziile se impun de la sine și spe
răm ca raidul nostru să-și aibă efectele scontate. 
Promitem că vom mai reveni însoțiți de organe 
apte să ia măsuri pe loc.

G. BÎRLADEANU

hîrtii și alte lucruri ce te 
întîmpină chiar de la in
trare ca și la magazinul a- 
limentar nr. 13 din colo
nie, unde acestea au dispă
rut imediat după trecerea 
noastră.

EXISTA ȘI MODELE DE 
SERVIRE

Clienți obișnuiți și ni
mic altceva, am vizitat și 
magazinul „Parîngul". Am 
rămas plăcut impresionați 
de maniera civilizată în 
care vînzătoarele Ana To
ma de la electrice, Elena 
Codrea de la uz gospodă
resc' și Rozalia Leș de la‘ 
menaj ne.au primit și 
ne_au tratat. La fel de a- 
mabil. Ion Pavel, șeful 
magazinului n<^-a răspuns 
doar printr.o simplă afir
mație: „Așa le-am învă
țat !“. Și ie-a învățat bine 
regulile unui comerț civi
lizat, plin de solicitudine.
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Noi și ample acțiuni împotriva 
înarmării nucleare

TOKIO 5 (Agerpres). Sub 
deviza „Sportivii împotriva 
pericolului nuclear", la To
kio s-a desfășurat un mi
ting de ma "i al tineretului. 
Vorbitorii au subliniat cu 
acest prilej hotărîrea spor
tivilor niponi de a nu-și 
cruța forțele în lupta pen
tru interzicerea armelor 
nucleare, astfel incit tra
gediile de la Hiroshima și

Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

După cum transmite agen. 
ția TASS, Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S. a exa
minat o serie de probleme

Nagasaki să nu se poată 
repeta nicăieri pe Pămîrit.

☆
BONN 5 (Agerpres), Gru

pul parlamentar al Parti
dului Social-Democrat din 
R.F. Germania a cerut dez
baterea, la 17 aprilie, în 
Bundestag, a cererii Ad
ministrației S.U.A., adre
sată partenerilor lor occi
dentali, de a participa la 
așa-numita „inițiativă de 
apărare strategică" ame
ricană. După cum transmi
te agenția Reuter, liderul 
grupului parlamentar so
cial-democrat, Horst Ehmke, 
a declarat că P.S.D. se o- 
pune categoric implicării 
R.F. Germania în progra
mul american, apreciind 
că acesta va avea ca unic 
efect escaladarea cursei 
înarmărilor.

Evoluția conflictului 
dintre Iran și Irak

TEHERAN 5 (Agerpres). 
Agenția IRNA anunță că 
avioane militare iraniene 
au bombardat obiective e- 
conomice și militare din 
orașele irakiene Diyanah, 
Jassan și Shirvan-Mazin, 
precum și postul de fron
tierei Gemsheh.

Agenția adaugă, de ase
menea, că toate orașele 
irakiene din zona frontie
rei, în special Basra, au 
fost supuse ticurilor arti
leriei iraniene cu rază 
lungă de acțiune.

Agenția iraniană men
ționează totodată că forțele 
irakiene au bombardat cu 
rachete orașele iraniene 
Hamadan și Bakhtaran.

BAGDAD 5 (Agerpres). 
Citind un comunicat mi
litar difuzat la Bagdad, a. 
genția INA informează că 
forțele irakiene au lansat 
rachete asupra orașelor 1- 
raniene Bakhtaran și Ha
madan.

Totodată, au fost bombar
date poziții și aglomerări 
de trupe iraniene la est de 
Tigru și în sectorul Misan. 
Avioane militare irakiene 
au efectuat raiduri asupra 
capitalei Iranului, Teheran, 
și au atacat un important 
„obiectiv naval" în apro. 
piere de insula iraniană 
Kharg.

In sudul Irakului, adau
gă comunicatul, orașul Bas
ra a fost bombardat de 
artileria iraniană.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Polițist sau de
lincvent; Unirea: Cam
pionul, I-II; Parîngul: Mi
tică Popescu.

LONEA: Singur de. 
cart.

ANINOASA; Zică ce 
"vor zice.

VULCAN — Luceafărul: 
Glissando, I-II..

LUPENI — Cultural : 
Undeva, cîndva.

URICANI: Avertis
mentul, I-II.

TV
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
14,45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19,15 Teleenciclopedia.
19,40 Antologia umoru

lui românesc. Cîn- 
tecul comic.

20,25 Mondovision.
20,35 Film artistic. Ani 

de zbucium. Pro
ducție a studiouri
lor ungare.

21,50 Telejurnal.

TOT ALCOOLUL !

privind pregătirile în ve
derea celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S., creș
terea eficienței economiei, 
aplicarea realizărilor ști
inței și tehnicii în produc
ție, întărirea disciplinei, în
lăturarea din viața socie
tății a fenomenelor străine 
socialismului.

Biroul Politic, precizează 
agenția citată, a examinat, 
de asemenea, probleme pri
vind politica economică 
și socială a partidului, în
tărirea colaborării cu ță
rile socialiste și asigurarea 
păcii și securității în lume.

• PHENIAN. Agenția 
ACTC transmite că, în- 
tr-un mesaj telefonic, pre
ședintele Comitetului Cen
tral al Societății de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană 
a propus omologului său 
din Coreea de Sud ca a 
opta rundă de convorbiri 
dintre delegațiile societăți
lor de cruce roșie ale celor 
două părți, care trebuia să 
aibă loc la Seul, în luna 
ianuarie, să se desfășoare 
în același loc, Ia 28 mai.

• BEIJING. Un protocol 
chino-sovietic privind co. 
operarea în domeniul edu
cației pe perioada 1985—

1986 a fost semnat la Bei
jing — informează agenți
ile TASS și China Nouă. 
Se prevede, între altele, 
schimbul de studenți și 
profesori pentru învățămîn. 
tul superior.

• ROMA. La chemarea 
sindicatelor, în provincia 
Siena din Italia s-a des
fășurat vineri o grevă ge
nerală de opt ore. Greviș
tii au cerut guvernului a-

doptarea unor măsuri efi
ciente pentru combaterea 
șomajului. In piața cen
trală a orașului greviștii 
au organizat un miting la 
care au participat peste 
20 000 de oameni.

• MOSCOVA. După cUm 
transmite agenția TASS, în 
Uniunea Sovietică a fost 
terminată, prin 'intrarea în 
funcțiune a celei de-a șa
sea conducte, construcția 
sistemului de gazoducte Si
beria — Europa Occiden
tală. Lungimea conductei 
principale Urengoi — Eu
ropa de Vest este de 4 451 
km.

Noul program al unităților comerciale, al 
cooperației și €• P. V. I. L. F.

1. UNITĂȚILE ALIMENTARE
Unitățile alimentare pe două schimburi : zilnic, 

între orele 6,30—20,00, duminica, între 7,00—11,00. 
Unitățile alimentare pe un schimb : zilnic între o- 

i rele 8,00—12,00 și 16,00—20,00, duminică, între 7,00— 
11,00 (prin rotație, în funcție de necesități și cu a- 
probarea organelor locale).

Unitățile pentru desfacerea cărnii — unitățile 
pe două schimburi : zilnic, între orele 6,30—20,00, 
duminica, între orele 7,00—11,00, luni — închis. U- 
nitățile pe un singur schimb : zilnic, între orele
6,30—11,30 și 16,00—19,00, duminica, între orele 
7,00—11,00, luni — închis.

2. UNITĂȚILE NEALIMENTARE
Zilnic, între orele 8,00—12,00 și 16,00—20,00, du

minica — închis. MAGAZINELE Jiul și General Pe
trila : zilnic, între orele 11,00—19,00, duminica între 
orele 8,00—12,00, luni, între orele 15,00—19,00.

Unitățile nealimentare din Lupeni în ziua de 
miercuri, Vulcan, Petroșani — Aeroport și Uricani 
in ziua de joi, iar Petrila și Aninoasa în ziua de 
vineri, vor avea program de funcționare între orele 
8,00—16,00.

3. UNIT \ flLE DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Restaurantele și celelalte unități (bodegi, baruri, 

berării, patiserii) ce desfac băuturi: zilnic, între o- 
rele 10,00—22,00; bar „Central" Petroșani, zilnic, în
tre orele 10,00—19,00. Restaurante de cat. 1 : zilnic,

Regionala C. F. R. Timișoara 
anunță

Stațiile C.F.K. Petroșani, Iscroni, Vulcan 
și Lupeni recrutează bărbați între 21—10 
ani, pentru funcția de manevrant vagoane, 
cu calificare la locul de muncă cu durata de 
3 luni.

Pe durata calificării candidații primesc 
o retribuție de 1550 lei, iar după calificare 
retribuția este de 2160—2287 lei și primesc 
gratuit: uniforme, haine de protecție, abona
mente și permise de călătorie pe C.F.K.

Informații suplimentare la șefii stațiilor 
de mai sus.

între orele 10,00—22,00 (cu pauză pentru curățenie, 
între orele 17,00—18,00). Cofetăriile care servesc mi
cul dejun: zilnic, între orele 6,30—20,30. Cofetăriile 
care nu servesc micul dejun: zilnic, între orele 10,00 i 
—20,30. Căntine-restaurant și linii cu autoservire > ;
zilnic, între orele 7,00—21,00 (cu pauză pentru cură- i 
țenie, între orele 15,00—15,30).

4. UNITĂȚILE PENTRU LEGUME, ZARZAVA- i 
TURI, FRUCTE

Unitățile pe un singur schimb: zilnic. între orele ’ 
7,00—12,00 și 16,00—19,00, duminica șl luni între i 
orele 7,00—11,00. Unitățile pe două schimburi: zilnic, i 
între orele 7,00—20,00, duminica, între orele 7,00— i 
11,00.

5. PIEȚE AGROALIMENTARE, zilnic, între ; 
orele 7,00—20,00, duminica și luni, între orele 7,00— i 
12,00.

6. Unitățile de desfacere ale COOPERAȚIEI ; 
MEȘTEȘUGĂREȘTI și unitățile de prezentare și i 
desfacere ale întreprinderilor producătoare: zilnic, ; 
între orele 8,00—12,00 .și 16,00—20,00.

7. FLORĂRIILE, zilnic, între orele 8,00—12,00 | 
și 16,00—20,00, duminică și luni, între orele 7,00— i 
11,00. 1

8. ZIARE ȘI REVISTE, unități pe un singur ; 
schimb: zilnic, între orele- 7,00—15,00, duminica, in- i 
tre orele: 7,00—13,00, luni — închis. Unități pe i 
două schimburi: zilnic, între orele 6,30—20,30, du
minica, între orele 7.00—13,00.

Antrepriza tunele căi ferate 
Brașov>

încadrează de urgență

conducători auto, categoria B, C, D, cu 
vechime minimă 5 ani, pentru lucrarea „du. 
blare linie C.F. Petroșani — Simeria". Cei 
interesați se tor prezenta la sediul Tunele 
din stația C.F.K. Banița.

Retribuția, conform Legii nr. 57/1974 
și beneficiază de toate avantajele încadrați- 
lor C.F.K.

In ultimele două săptă
mâni s-a înregistrat un a- 
devărat record de condu
cători auto (mai ales pro
fesioniști) care au fost 
găsiți la volan, după ce 
îngurgitaseră băuturi al
coolice. Sub influența ne
fastă a lui Bachus au fost 
astfel descoperiți: Ale
xandru Orban (I.T.A. Pe. 
trosani), Valentin Deliu 
(S.U.C.T.E.C. Petroșani), 
Silviu Muntean (U.M.T.F. 
Petroșani), Tomiță Bașa 
(A.U.T.L. Petroșani), Ni- 
colae Rotună (C.C.F. 
București, șantier Petro
șani), lista fiind încheia
tă de conducătorul auto 
amator Gheorghe Corlan 
din Petroșani. Mai grav, 
Aurel Stoicescu, condu- 
cînd în stare de ebrietate 
autobasculanta 31 BV 
7384, proprietatea IUGTC 
Brașov, coloana ~ 
șani, era pe punctul 
comite un accident 
circulație, în seara 
de 4 aprilie. Dată 
gravitatea faptelor 
iresponsabile, S-a 
măsura recoltării de sin
ge, în vederea stabilirii 
alcoolemiei și întocmirii 
dosarului de cercetare pe
nală.

chiar taxiuri, din dorința 
expresă a inginerului șef 
Liviu Costache. Soția in
ginerului șef făcea astfel 
naveta Vulcan — Petro
șani, avînd la dispoziție 
ditamai autovehiculele 
întreprinderii la care era 
încadrat soțul atent. La 
intervenția lucrătorilor de 
miliție, autoduba 31 
5592 îndeplinește de 
cum rostul ei firesc, 
vreme ce A.U.T.L.-ul 
câștigat o abonată,
plătește însă combustibi
lul și uzura mașinilor fo
losite ilegal ?

TM
a-
în
a

Cine

PRECIZARE

OBICEI

I

COLEGIUL OE REOACȚIEi losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

Petro- 
de a 

de 
zilei 

fiind 
sale 
luat

Avea obiceiul să „uite" 
că autobasculanta pe care 
o conducea trebuia par
cată la Bărbăteni. „Cas
chetele albe" au descope
rit garajul ad-hoc al lui 
Ion Păcurar, la domici
liul său, din comuna Pui. 
Așadar, pe o .distanță a- 

conducătorul 
fără foaie 

cu carburan- 
Suportînd 

nerespectă- 
s-a

preciabilă 
auto circula 
de parcurs, 
tul statului, 
consecințele 

sperăm că 
de obiceiul avut 
demult.

rii legii, 
dezbărat 
piuă nu

TAXI PARTICULAR

I
I
I
I

Autocamioane, bascu
lante, autodube ale 
trictului drumuri și 
duri din Petroșani deve
niseră... autobuze

Reamintim conducăto
rilor auto că, în cartierul 
Petroșani-Nord, circula
ția autovehiculelor este 
interzisă în ambele sen
suri, interdicție semnala
tă de indicatoarele cores
punzătoare.

Gavrilă 
Petro-

Blaj 
au

Vineri, tradițională zi 
de tîrg a Petroșanilor. 
Vasile Terheș (C.L.F. Pe
troșani), Vasile 
(Autobaza I.T.A. 
șani), și Ștefan
(I.G.C.L. Petroșani), 
sosit la piață, ieri, cu au
tovehiculele întreprin
derilor unde si înca
drați. Bineînțeles, nu ca 
să le... vîndă, ci să facă 
piața. I-au costat 
scump trufandalele 
primăvară.,

cam
de

☆
Duminică, 7 aprilie au 

drept de circulație auto
turismele proprietate par
ticulară cu număr de în
matriculare CU SOȚ.

I
I 
I

Mica publicitate
VEND congelator, mobi

lă dormitor și sufragerie. 
Telefon 70601, Vulcan. 
(3525)

PIERDUT certificat de 
naștere pe numele Danci u 
Gheorghe, elibeiat de Con
silii'. popular Petrila în 
anul 1968. II declar nul. 
(3524,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brici 
Maria, eliberată de I.C.S.

Mixtă Lupeni. O declar 
nul i. (3526)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dră- 
ghici Valeria, elioerată oe 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O de
clar nulă. (3527)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băi bu- 
lescu Ana, eliberată de 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O de
clar nula. 61528)

Redacția și administrația! Petroșani, str. Nieolae Bălcescu, nr 2. Telefoane» 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul! Tipografia Petroșani, str. Nieolae Băicescu, nr. 2, telefon 41365.


