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TĂRII Cilr MAI MULT CĂRBUNE!
______;__________________________ _ ______  'il-______ ____________ .___ ___ ______■;_________

"AO concluzie după prima decadă Continua modernizare și sistematizare au făcut pași importanți și la Lu- 
peni, unde noul centru civic se prezintă azi ca o oglindă fidelă a transformări
lor socialiste din zilele noastre, cunoscute de întreaga Vale a Jiului.
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Mai multă fermitate, exigență 
și răspundere in realizarea pianului!

Și acum, după încheie, 
rea primei decade, pe pri
mul loc în întrecerea so
cialistă pentru a da țării 
cît mai mult cărbune se 
situează în continuare co
lectivul întreprinderii mi
niere Paro.șeni, care și-a 
depășit sarcinile de plan 
în medie cu 400 tone pe 
zi, acumulînd în această 
lună un plus la producția 
fizică brută extrasă de a. 
proape 5000 tone de căr
bune. Acest lucru de
monstrează încă o dată în 
plus că acolo unde me
canizarea a pătruns din 
plin și utilajele sînt mî_ 
nuite de oameni pricepuți, 
disciplinați, caracterizați 
de un înalt simț al răs. 
punderii față de actîvita. 
tea desfășurată, rezulta
tele nu se lasă așteptate.

Un alt colectiv care a 
depus eforturi deosebite 
în realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan este cel 
de la mina Lonea, unde 
cu cele 2500 tone de căr
bune extrase suplimentar 
sarcinilor de plan — în 
primele 10 zile ale lunii 
— ridică ștacheta canti

Trimestrul I al anului 
1985 a marcat, printre 
rezultatele deosebite pe 
frontul cărbunelui, și 
succesele unor brigăzi 
de elită ale minei Lo- 
nea. Una dintre acestea, 
aflata în permanență pe 
un loc fruntaș, a fost, 
fără îndoială, o brigadă- 
etalon din cadrul sec
torului II, respectiv, cea 
condusă de minerul 
Grigore Fatol. In imagi. 
ne, cîțiva dintre ortacii 
brigăzii pregătindu.se 
pentru intrarea în șut.
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tății de cărbune livrat în 
plus economiei naționale 
de la începutul anului la 
7 500 de tone. 
Chiar dacă mecanizarea 
nu a pătruns și aici ca la 
nivelul altor mine din 
Valea Jiului, totuși mine
rii de la Lonea au reușit 
să învingă greutățile cu 
care s.au confruntat.

Mari eforturi depun și 
minerii de la Vulcan, ca. 
re, zilnic, se străduiesc să 
extragă cît mai multe 
tone de cărbune. Nu e 
ușor să extragi aproape 
5000 tone de cărbune zil
nic, mai ales cînd cea 
mai mare cantitate pro
vine din abatajele came
ră. Plusul realizat în pri
ma decadă se ridică la 
peste 1600 tone de căr
bune.

Chiar dacă în ultima 
lună .din primul trimes
tru minele Petrila, Ani- 
noasa și Bărbăteni nu 
și-au realizat sarcinile 
de plan și nici în prima 
decadă din această lună, 
cînd„ înregistrează mi
nusuri la nivelul unei 
zile de producție, nu se 

Investițiile anului 1985

Etapă decisivă pe șantierul instalației 
de fire celulozice din Lupeni

Odată cu primăvara, pe 
șantierul instalației de fire 
celulozice dc tip mătase din 
Lupeni constructorii au 
inaugurat o etapă decisivă 
de lucru, premergătoare 
punerii în funcțiune a a- 
ccstel importante capaci
tăți de producție. împre
ună eu beneficiarul, cons
tructorii au întocmit un 
nou grafic de execuție, pe 
obiective, cu termene de 
finalizare, astfel incit la 
30 Iunie a.c. să poată în
cepe probele tehnologice 
în principalele instalații.

poate spune că nu s_au 
depus eforturi pentru 
creșterea producției de 
cărbune. In cîteva zile 
din actuala decadă canti
tatea de cărbune extrasă 
a fost aproape la nivelul 
planului, cazul minelor 
Aninoasa și Bărbăteni și 
chiar peste plan 'mina 
Petrila. Deci linie de 
front există, condiții sînt, 
numai că oamenii mun
cii ce alcătuiesc aceste 
colective trebuie să dea 
dovadă de mai multă 
disciplină în muncă, în 
primul rînd de respectare 
a timpului de lucru.

întreprinderile minie
re Lupeni, Livezeni și 
Dîlja se mențin la ace
leași cote ca și în aceeași 
perioadă din lunile ante
rioare. Cu toate că și a- 
ceste colective, în unele 
zile din prima decadă, au 
extras cantități dc căr
bune care nu au fost cu 
mult sub sarcinile plani-

Ec. Gheorghe SPINU

(Continuare in pag. a 2-ai

Analiza stadiului actual 
al lucrărilor de construc
ții și montaje a pus în e- 
vidență faptul că față de’ 
prevederile cuprinse în 
graficul din anul trecut se 
constată unele restanțe. De
și volumul stocurilor de 
montaje, inclusiv al celor 
cu teimene depășite a fost 
considerabil redus în anul 
trecut, de la peste 300 de 
milioane lei la 58 milioa
ne lei, unele lucrări de 
construcții și montaje n-au 
fost finalizate la termenele 
stabilite. In plus s-a acu

0 nouă politică economică orientală spre 
eficienta factorilor calitativi

Un nou conținut a do_ 
bîndit în anii celei mai 
glorioase etape a construc
ției socialiste din patria 
noastră producția bunuri
lor materiale datorită o. 
rientării trasate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
privind accentuarea indus
trializării și intensificarea 
factorilor calitativi ai dez
voltării economice. Pe a- 
ceste căi, prin previziunea 
științifică imprimată ca 
trăsătură de bază a politi. 
cii noastre economice, s-a 
asigurat înscrierea și afir
marea industriilor româ
nești în competiția valori
lor economice mondiale — 
ceea ce a făcut ca în pre
zent să avem un mare nu
măr de produse, chiar de 
complexitate ridicată, care 

mulat o nouă rămînere îh 
urmă, la lucrările de cons
trucții în perioada lunilor 
de iarnă. Luna martie a 
constituit un veritabil re
viriment, realizîndu.se la 
total investiție un volum 
de lucrări de mai bine de 
13 milioane lei. Pe vastul 
șantier al instalației sînt 
prezenți zilnic circa 400 
de constructori și montori. 
Avînd în vedere nccesitâ-

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a) 

se situează la nivelul rea
lizărilor obținute în țări 
cu o îndelungată tradiție 
tehnică și industrială.

Trecerea la o dezvoltare 
calitativ superioară a cu
prins — și cuprinde în con
tinuare, într.un proces de 
mai lungă durată — mo. 
dernizarea structurilor de 
producție, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al 
produselor, sporirea pro
ductivității muncii, care 
constituie o importantă pir_ 
ghie de progres, accentua
rea specializării și afirma
rea ramurilor industriale 
de vîrf, înalt competitive, 
economisirea strictă și va. 
lorificarea superioară a 
materiilor prime. Din toate 
aceste direcții cu caracter 
prioritar și economia mu
nicipiului nostru oferă nu
meroase exemple edifica
toare.

In activitatea de bază, la
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Valoarea unui angajament \
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Directorul minei Vul
can rămîne pentru un 
moment surprins. „Cum, 
nu scrieți despre unul 
din sectoarele de produc
ție ?“. „Nu, de data a. 
ceasta ne-am gîndit la 
un loc de muncă de la 
suprafață, depozitul de 
lemne, de exemplu". „Da, 
da, e o idee bună, zice 
după o clipă de gîndire, 
despre oamenii de acolo 
se scrie mai rar, asta ca 
să nu zic deloc...".

La depozitul de lemne, 
primul cu care discutăm 
este sing. Georgel Cheleș, 
șeful secției XIII, service 
suprafață, secție înființa
tă cu exact cinci ani în 
urmă. Activitatea ei de 
bază constă în aprovizio
narea cu materiale sau, 
mai bine zis în descărca
rea vagoanelor C.F.R. și 
încărcarea cărucioarelor, 
a vagonetelor cu materia, 
le necesare activității din 
subteran. Pînă în 1980, 
aceste atribuțiuni cădeau 
în sarcina sectorului de 
transport, după această 
dată, noua secție a pre
luat, pe lingă depozitul 
de lemne, lâmpăria și 
punctul termic al minei, 
efectivul de oameni a. 
jungînd astfel la 190 de

extracția cărbunelui a fost 
adoptat un amplu pro
gram pentru mecanizarea 
extracției și modernizarea 
proceselor de muncă din 
subteran. An de an sînt 
alocate fonduri mari de 
investiții — astăzi, un an 
însumează cît altădată un 
cincinal — pentru dezvol
tarea noilor capacități de 
producție într-o concepție 
modernă, orientată stărui- 
tor după criteriul eficien
ței. Pentru sporirea pu
ternică a influenței facto, 
iilor calitativi, în minerit 
s-a pus accent pe ridicarea 
pregătirii profesionale .și 
perfecționarea forței de 
muncă, al cărei rol este 
hotărîtor în creșterea pro
ductivității muncii, valo
rificarea superioară a ca
pacităților de producție* 
gospodărirea chibzuită a

(Continuare in pag. a 2-a)
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muncitori. Desigur. se 
muncește în toate aceste 
locuri, dar punctul „fier
binte", în care pulsul 
muncii bate cel mai pu
ternic, tot depozitul de 
lemn rămîne. Că, într.un 
depozit, de orice fel ar fi 
el, munca nu-i tocmai U. 
șoară, se poate convinge 
oricine. Lemnul și 
resteaua se descarcă, 
tr.adevăr, mecanizat, 
la balast.material 
masă cum i se mai 
— tot lopata rămîne 
bază. Să descarci, 
iar să încarci — și 
fie soare, fie ploaie 
ger — nu e lucru simplu. 
II știu foarte bine Liviu 
Crișan, 
Minzu, 
Violeta 
laru și 
fac treaba aceasta ... . 
peste douăzeci dc ani, pre_ ț 
cum și mai tinerii lor eo_ 
legi de muncă Cornel Se. ț 
lejan, Iosif Hegheduș, Eu. 
gen Nistor, Ion Tiliță și 
Ilie Ion, care nu se su
pără că li se spune des- 
cărcâtor-vagoane sau în.

con-
fac 
dar

Elena Olarii, Mița 
Lazăr Boțoroagă, 
Petrul, Aneta O- 
Petru Batin, care 

de

car că tor.cărucioare, 
vinși că ceea ce ei 
este nu numai util,

Gheorghe OLTEANU
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Concomitent cu instrui
rea teoretică de speciali
tate, în cadrul Liceului 
industrial nr. 1 din Lu. 
peni, o atenție deosebită 
se acordă pregătirii pro
fesionale practice a ele
vilor, ținîndu_se cont de 
faptul că o mare parte 
dintre ei se vor încadra 
la absolvire în întreprin
derile miniere ale Văii 
Jiului. Atît in școala pro
fesională cit și în treapta 
I și treapta a Il-a din 
liceu instruirea practică a 
elevilor ocupă un loc a_ 
parte în volumul pro
gramului de învățămînt. 
Pornind de la necesitatea 
unei instruiri practice 
consistente, de reală efi
ciență, conferința orga
nizației U.T.C. a făcut o 
amănunțită analiză a 
procesului de învățămînt 
desfășurat în liceu, evi
dențiind cîteva dintre îm
plinirile organizației
U.T.C., dar, în același 
timp, arătînd și o serie 
de neajunsuri ce umbresc 
activitatea liceului, mai 
ales în ceea ce privește 
rezultatele la învățătură 
și frecvența la cursuri. A_ 
bordînd acest capitol deo.

Jurnal de vacanța
■ș • Lăudabilă inițiativa de duminică, a profeso. 
| rilor Angela Costinaș, Mihai Sava și Ioan Szilagyi. 1
i Demonstrațiile de rachcto-modele, concursurile de 
| tenis de masă și Șah, întrecerile cu carturile au 
î atras, în această zi, la casa pionierilor aproape 100 
î de elevi.

• „Dialog în fața ecranului" se intitulează ac- 
î țiunea preconizată a se desfășura în 14 aprilie la 
; cinematograful „Luceafărul" din Vulcan. Proiec- 
î tarea unor filme pe teme de știință va prilejui un 
; viu dialog între elevi și profesori, aceștia din urmă 
i exemplificînd, prin experiențe de laborator, uncie 
I curiozități din domeniul fizicii și chimiei. (Gh. O.)

Etapă decisivă
(Urmare dm pag l>

tea intensificării ritmului 
de lucru în perioada luni
lor aprilie-mai, în compa
rație cu sarcinile ce revin 
constructorilor în urmă
toarele luni, efectivele sînt 
însă nesatisfăcătoare.

Manifestînd un justifi
cat interes pentru respec
tarea termenului de pune
re în funcțiune a instala
ției, beneficiarul a repar
tizat pentru fiecare obiec
tiv de pe noul flux tehno
logic cadre tehnice de spe
cialitate care urmăresc în
deaproape și sprijină efec
tiv lucrările de montaje, 
asigură furnizarea la timp 
a utilajelor care se mon
tează. Din două în două 
săptămîni, antreprenorul 
general organizează ana
lize de lucru cu toți cons
tructorii și montorii, - ur
mărind respectarea grafi
celor de lucru. In această 
perioadă se impune însă, 
impulsionarea cu prepon
derență a lucrărilor de 
care depinde direct pune
rea în funcțiune a instala
ției.

sebit de important din 
activitatea de învățămînt, 
darea de seamă a criticat 
numărul mare de absențe 
de la cursuri ca și alte 
aspecte legate de discipli
na de învățămînt, capitol 
unde noul comitet ales 
va trebui să acționeze cu 
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Pregătirea elevilor 
pentru produefie trece prin 

instruirea practică 
V///Z/Z/Z//////Z/Z////ZZ/ZZZ///Z///Z/////Z///////////////////ZZZZZ/ZZJ

mai multă fermitate, cu 
mai multă exigență, pen
tru că, este știut, rezulta
tele bune la învățătură și 
în activitatea practică se 
obțin numai într-un cli
mat de muncă de ordine 
și disciplină și cu partici
parea tuturor factorilor 
implicați: elevi, cadre di
dactice, diriginți, condu
cerea școlii și, bineînțeles, 
organizația U.T.C. Por
nind de la aceste lipsuri 
manifestate în activitatea 
școlară, atît darea de

Printre urgențe se numă
ră începerea lucrărilor de 
ebonizare a vaselor din
mediul coroziv, din baia 
de filare și din instalația 
de demineralizare-deduri- 
zare. Se impune, de aseme
nea, recuperarea rămîne- 
rilor în urmă la lucrările 
de construcții și montaje 
la stația de spălare a ga
zelor și de la centrala ter
mică, precum și finalizarea 
lucrărilor de canalizări, de 
montaj a aparatelor de 
măsură și control la diver
se instalații. O probleină 
deosebită o constituie și 
începerea lucrărilor de 
suduri speciale în materi
alele plastice izolatoare, i- 
mediat ce timpul o va per
mite, lucrări care se pot 
efectua doar la temperaturi 
de peste 15 grade.

Prin eforturile unite ale 
constructorilor, montori- 
lor și beneficiarului, ter
menul de pornire în pro
be tehnologice a acestui 
important obiectiv de in
vestiții industriale poate și 
trebuie să fie respectat. 

seamă, participanții la 
dezbateri cît și planul de 
măsuri adoptat de confe
rință au reliefat în mod 
clar direcțiile în care va 
trebui să se acționeze 
pentru redresarea clima
tului de ordine și disci
plină, a situației frecven

ței la cursuri și în mod 
special a însușirii cunoș
tințelor predate la cursuri 
ca și a celor cu care ti
neri: elevi iau contact în 
cadrul activității practice 
desîășuiate în întreprin
derile din localitate. Din 
acest punct de vedere, se 
impune în mod necesar 
sporirea exigenței atît din 
partea organizației U.T.C., 
a conducerii școlii cît și 
a factorilor implicați din 
cadrul întreprinderilor 
pentru o urmărire exactă 
și reală a modului în

s

Mai multă fermitate
fUrmare din pag. 1»

ficate, cu o mai bună or
ganizare a producției și 
muncii, a transportului 
cărbunelui atît pe orizon
tală cît și pe verticală, 
respectivele colective pot 
să obțină rezultate mai 
bune, rezultate care să 
se apropie de sarcinile 
planificate.

De la colectivul minei 
Uricani s-a așteptat cam

care tinerii elevi partici
pă la activitatea practică, 
știut fiind faptul că ge
nerațiile actuale de elevi 
vor asigura viitoarea for
ță de muncă. Totodată, 
o atenție sporită se va
acorda încheierii cu suc
ces a trimestrului al
III-lea și a anului de în
vățămînt 1984—1985 ți.
nîndu-se cont de faptul 
că la finele anului, noi 
clase de elevi din școala 
profesională și din treap
ta a II-a de liceu vor 
păși pe drumul ^responsa
bil al desăvârșirii pregă
tirii profesionale în cîm_ 
pul muncii, în între
prinderile miniere din 
Valea Jiului. Avînd în 
vedere acest aspect deo
sebit de important, anga
jamentul noului comitet 
ales de a menține tradi
ția bună a liceului, de a 
pregăti în mod corespun
zător forța de muncă de 
mîine întrunește toate 
criteriile exigenței și res
ponsabilității.

Liviu AVRAM, 
director adjunct educativ. 

Liceul industrial nr. 1 
Lupeni

mult și se pare că proce
sul de extracție al căr
bunelui în loc să se îm
bunătățească se înrăută
țește. Astfel de rezultate, 
mina Uricani nu a obți
nut de mult, rezultate ca
re nu sînt în concordan
ță cu 'le declarate la în
ceputul anului de factorii 
de răspundere din condu
cerea minei. Oare atunci 
pe ce viziune tehnică s-au 
bazat declarațiile opti
miste ?

0 nouă politică economică 
orientată spre eficiența 

factorilor calitativi
(Urmare din pag. 1)

tuturor valorilor încredin
țate întreprinderilor. Noua 
politică economică în do
meniul extracției cărbune
lui, ale cărei coordonate 
sînt judicios stabilite pe 
baza indicațiilor secretaru
lui general al partidului 
mai cuprinde acțiuni în 
direcția înnoirii permanen
te a mijloacelor de muncă, 
perfecționării tehnologi
ilor, organizării superioare 
a producției, valorificării 
resuselor refolosibile. Cota 
de participare a acestor 
factori, altădată socotiți 
fără însemnătate, la reali
zarea creșterilor economice 
este tot mai evidentă pu_ 
nînd în lumină justețea in
dicațiilor trasate de con
ducătorul partidului și sta
tului, a orientărilor care 
au efect pozitiv într-oLucrări edilitare

Noul centru civic al 
reședinței noastre de mu
nicipiu trăiește febra i- 
naugurărilor succesive. 
Astfel, acum se desfășoa
ră lucrări de sistematiza
re și pentru asigurarea 
accesului în zona blocuri
lor 120 și 121. De aseme
nea, se fac ultimele pre
gătiri pentru darea în 
folosință a spațiului co
mercial destinat unui ma

Se construiește mult 
și frumos în Valea Jiu
lui, ridicindu-se „verti
cale" moderne și spa
țioase, așa cum o atestă 
această imagine realiza
tă în cartierul Petroșani- 
Nord.

Foto: Al. TĂTAR

Prin urmare condiții 
există la toate întreprin
derile miniere pentru a-și 
realiza integral și ritmic 
prevederile de plan sta
bilite, este necesară însă 
o mobilizare de excepție 
din partea fiecărui om 
al muncii, mai multă fer
mitate și exigență, mai 
multă răspundere în ac
țiunile întreprinse pentru 
sporirea producției de 
cărbune. 

perspectivă mult mai lar
gă, și se înșeriu cu necesi
tate in condițiile interne 
și internaționale.

Rolul factorilor calitativi 
în dezvoltarea economiei 
municipiului nostru este 
afirmat și în celelalte do
menii de activitate — cons
trucția de utilaje și mașini 
miniere, în ramurile in
dustriei ușoare .și alimen
tare, de prelucrare a ma.: 
feliilor prime secundare. 
Importanța acordată facto., 
rilor calitativi reflectă con
vingător că întreaga eco
nomie a țării, toate ramu
rile industriale, producă
toare de bunuri materiale 
sînt definitiv înscrise pe 
făgașul eficienței economi
ce — condiția prioritară a 
progresului multilateral, a 
înfloririi continue a patriei 
noastre.

gazin alimentar cu auto
servire. Electricienii de 
la C.D.E.E. Petroșani au 
pozat un kilometru de 
cablu subteran, au pus 
în funcțiune trei noi pos
turi de transformare, în 
aceste zile asigură mon
tarea stîlpilor de ilumi
nat electric în acest mo
dern cartier, Petroșani- 
Nord. (I.V.)

Afiăm de îa 
organele de stat

NOPȚI ALBE
Din Rădăuț poposise în 

Uricani, dar Doru Ilie Dan, 
născut se pare în zodia 
zburătorilor de pradă, și-a 
ales drept aliat noaptea 
pentru a sparge magazinul 
„Electrice" din Vulcan.' 
N-au trecut decît trei zile 
de la comiterea infracțiunii 
și, luni, 14 ianuarie, a fost 
reținut pentru cercetări și 
recupeiarea prejudiciului. 
Nici măcar noaptea nu 
poate tăinui răufăcătorii. 
II așteaptă multe nopți 
albe, așa cum și.a dorit 
la... întuneric

CONJUGARE... 
REFLEXIVA

Inșelînd încrederea cu 
care fuseseră investiți, loan 
Szabo, Iosif Incze și Ro_ 
dica Szabo, în calitate de 
președinte și casieri ai a- 
sociațit-i de locatari din 
Lupeni, s-au făcut vino
vat i de înșelăciune în dau
na avutului obștesc și de
lapidare. Asocierea lor în 
com.terea unor acte anti
sociale n-a făcut casă bună 
cu rosturile asociației de 
locatari. Așadar, inșelînd, 
s-au înșelat...

Rubrică realizată cu , 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

CONSFĂTUIRE. In orI 
I 
I 
I

ganizarea Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, azi 
după.amiază are loc la 
Petroșani consfătuirea cu 
caracter de schimb de ex
periență avînd ca temă
„Preocuparea 
organizațiilor 
U.T.C., a 
I.A.C.C.V.J. și

organelor și 
sindicale, 

conducerii 
a celorlalți

factori de răspundere pri

vind asigurarea condițiilor 
de cazare și masă, a pre
gătirii politice și cultural- 
educative, a întăririi ordi
nii și disciplinei în cămi
nele de nefamiliști".

CABANE. Continuînd 
suita de măsuri menite să 
contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
viață ale forestierilor, în 
sectoarele Lonea, Iscroni 
și Cîmpu lui Neag, ale 
UFET Petroșani, au dema
rat recent lucrările de 
înălțare a trei cabane. Ca
banele vor fi amplasate în 
parchetele forestiere Cor

bul, respectiv, Stoinicioara 
și Valea Ursească. (I.V.)

PESCĂRIE. In hala a. 
groalimentară din Vulcan 
se află în curs de amena
jare, urmînd să fie des
chisă, în aceste zile, o nouă 
unitate de pescărie. (Gh. O.)

COMPETIȚIE SPORTI
VA. Incepînd de azi, pe 
parcursul a trei zile (12, 13 
și 14 aprilie) pe terenul 
C.S.Ș. Petroșani se
șoară ediția a V_a a Cupei 
„Hidromin" la handbal fe
minin — competiție cu ca. 
racter interjudețean, avînd 
drept scop verificarea sta

desfă- ■ motor'

diului de pregătire a e- 
chipelor în vederea parti
cipării la turneul de califi
care pentru campionatul di
viziei B de handbal. Orga
nizată de Asociația sporti
vă „Hidromin" Petroșani, 
întrecerea de handbal fe
minin aliniază la start 
echipele I.L.S.A. Timișoara 
(deținătoarea trofeului edi
ției precedente), „Electro.

Timișoara, „Confec.
ția“ Călărași, „Confecția" 
Reșița, „Electra" Sf. Gheor. 
ghe și echipa gazdă.

PREMII. La cea de a 
VI_a ediție a Festivalului

interjudețean „Speologie, 
artă și pasiune", desfășurat 
recent la Călimănești, speo
logii din Valea Jiului au 
cules aprecieri laudative. 
Astfel, coordonatorului teh
nic al cercului „Hidro- 
carst" Vulcan, Iulius Bor 
i s-a înmînat premiul spe
cial pentru filatelie, în 
vreme ce membrii cercului 
„Emil Racoviță" al I.M.P. 
au fost încununați cu un 
merituos premiu III pen
tru producția lor foto pe 
teme speologice. (I.V.)

CINEVA a uitat în urmă 
cu vreo două săptămîni un

pachet cu un costum băr
bătesc nou-nouț cumpărat, 
pe o tejghea de la raionul 
încălțăminte femei—copii 
din magazinul „Jiul". De 
atunci personalul raionului 
se tot întreabă cine 
gubașul ? Deci, este 
tat. (I.D.)

Rubrică realizată
Iosif BĂLAN

e pă_ 
aștep-

de

>
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In prim-planul preocupărilor 
DIVERSIFICAREA SERVICIILOR

Șantier de primăvară

Un oraș cu mii de gospodari
O cifră semnificativă — 

peste 4 milioane lei. A- 
ceasta este valoarea ser
viciilor pentru populație 
efectuate într-o singură 
lună — martie — de co
lectivul de oameni ai 
muncii de la Cooperativa 
meșteșugărească „Uni
rea", din Petroșani. Deși 
în lunile ianuarie și fe
bruarie activitatea nu s-a 
desfășurat la nivelul exi
gențelor, luna martie s_a 
încheiat cu un bilanț po
zitiv; cu realizarea și de
pășirea tuturor indicato
rilor. Care este secretul 
acestui „salt" cantitativ și 
calitativ ? Stăm de vorbă 
cu tovarășul loan Marcu, 
președintele cooperativei.

— In pofida greutăților 
pricinuite de rigorile ier
nii trecute, în ultima pe
rioadă am primit noile 
spații amplasate la par
terul blocurilor. In speță, 
este vorba despre o uni
tate de reparații obiecte 
de uz casnic, Ia Petro
șani, La Petrila s-a mutat 
(dintr-o uscătorie — n.n.) 
o unitate Radio-TV și s-a 
primit spațiu pentru o 
unitate de înregistrări 
muzicale, care este în 
stare de funcționare. Pro
vizoriu, la Petroșani, u- 
nitatea de croitorie.brode_ 
rie din complexul „N. 
Bălcescu" se va muta Ia 
parterul blocului IA, lin
gă cea de reparații obiec
te de uz casnic.

— Ce se întreprinde în 
activitatea cooperatorilor, 
pentru a veni mai bine 
in întimpinarea cerințelor 

oamenilor muncii. prin 
diversificarea serviciilor 
către populație ?

— La Petroșani, cît de 
curînd, se va deschide o 
unitate a cooperativei 
specializată pe repararea 
bicicletelor și umbrelelor. 
Sînt într-o fază avansată 
lucrările de amenajare a

unei unități de spălătorie 
și curățătorie rapidă, pen
tru populație. Au fost a- 
chiziționate utilaje mo
derne, care vor asigura 
onorarea comenzilor, chiar 
și în 24 de ore. Unita
tea va fi amplasată 
în complexul „N. Bălces
cu" din Petroșani. Din 
luna aprilie, în cadrul co
operativei „Unirea" func
ționează un centru de de
ratizare și dezinsecție, 
destinat combaterii roză
toarelor și țînțarilor. Cen
trul, care.și va extinde 
activitatea, onorează deja 
comenzile primite din 
partea unor întreprinderi 
și instituții și așteaptă 
comenzi de la asociațiile 
de locatari și cetățeni, la 
telefonul 42763, sau la 

unitate — la parterul 
blocului 1 A.

— La Petrila cum se 
acționează pentru diver
sificarea serviciilor ?

— Se va înființa un 
magazin de prezentare și 
desfacere a produselor 
cooperativei — în cartie
rul 8 Martie. In același 
cartier, în cursul lunii a- 
prilie va intra în funcțiu
ne noua unitate „service" 
auto.moto. Aș vrea să re
marc că, în cadrul aces
tei unități, în curînd vor 
începe lucrările de cons
trucție a unei hale, pen
tru care s-au procurat 
materialele necesare. Se 
preconizează, de aseme. 
net, dezvoltarea unității 
de reparat încălțăminte 
din complexul coopera
ției aflat în cartier. In 
cartierul „7 Noiembrie" 
urmează să se deschidă 
un atelier specializat pe 
repararea aparatelor e_ 
lectronice, care va exe
cuta și întrerupătoare au
tomate speciale pentru 
iluminatul scărilor de 
bloc.

Toate aceste noi unități 
trebuie să intre la timp 
în funcțiune. Pentru a- 
ceasta solicităm însă o 
preocupare mai statornică 
din partea constructorilor, 
în vederea predării la 
timp a spațiilor aferente 
noilor servicii. Cît ne pri
vește pe noi, cooperativa, 
acționăm pentru procura
rea , utilajelor cu care să 
fie dotate atelierele.
Convorbire consemnată de 

Mircea BUJORESCU

Cu deputății în frunte, 
peste 5000 de locuitori au 
Uricaniului au fost pre- 
zenți în această săptămînă 
pe ș a n t i e r ul gos. 
podăresc al orașului. 
Au fost îndepărtate ultime
le urme ale iernii, ca și 
rămășițele lăsate printre 
blocuri, în urma lucrărilor 
de construcții. S-a nivelat 
o mare suprafață de teren 
și au fost pregătite rondu
rile pentru flori. Au fost 
văruiți copacii și arbuștii 
ornamentali, iar acolo unde 
era cazul s-au făcut noi 
plantări de brazi, molizi, 
mesteacăn. Cu o mare gri. 
jă pentru zona verde a 
fiecărui bloc, miile de gos. 
podari ai acestei frumoase 
așezări minerești s-au în
trecut unii pe alții în hăr
nicie, din dorința de a îm
bogăți mediul în care tră
iesc, de a-i conferi noi va
lențe gospodărești.

Un calcul sumar indică 
faptul că numai în această 
săptămînă în Urieani s-au 
prestat aproximativ 20 000 
ore de muncă patriotică. 
Grija gospodarilor este 
îndreptată și spre realiza
rea unor lucrări mai corn, 
plex" cum este de pildă 
trotuarul menit să asigure 
o circulație optimă între 
Casa de copii și oraș.

Urieaniul are mii de 
gospodari. Benone Ianc, 
Vaier Luncan, Alexandru 
Birtalan, Ionel Manolesc, 

Monica Olaru, Nieolae 
Preoteasa, Mariana Radu, 
Elena Georgescu, Dumitru 
Sirbușcă, Nieolae Zaman, 
Constantin Modîlcă, Ionel 
Gornic, Petre Avram, Vic
tor Radu, loan Botoi, Ma
rin Fcraru — zeci și sute 
de alți oameni destoinici, 
fac în fiecare zi cîte ceva 
util pentru orașul lor, pe 
marele șantier de primă, 
vară, al hărniciei gospodă. 
rești pentru întronarea pre
tutindeni a frumosului edi
litar.

Florin BEJAN, 
Urieani

Ce sapă unii,..
Locatarii din blocurile 2 

și 4 cartier Carpați au reu
șit să astupe parțial gro
pile lăsate încă de anul 
trecut de constructorii care 
lucrează la noul hotel din 
reședința de municipiu. Ce 
sapă unii, astupă alții. 
(Gh. S.)

Din nou în postură de client 
am căutat de această dată

Curier juridic
STERIE MELICA, Petro

șani: Ni s-a comunicat din 
partea unității că proble
ma v.a fost rezolvată în 
mod favorabil. In cazul că 
nu se confirmă, reveniți.

DRAGIIICI II., Lupcni i 
Intre obligațiile membrilor 
casei de ajutor reciproc se 
înscrie și aceea de a con
tribui lunar la creșterea 
fondului social prin achi
tarea unei sume egale cu 
1—15 la sută din retribu
ția tarifară (art. 13, pct. 5 
din Statut). Nu ne scrieți 
cît timp nu ați plătit a_ 
ceastă contribuție. In art. 
9 pct. 2 se prevede sanc
țiunea cu încetarea calită
ții de membru al unei ase
menea asociații după ne
plata timp de trei luni con
secutiv a părții sociale. Sta
tutul prevede și situații de 
scutiri temporare de la a- 
ceastă obligație, dar nu vă 
încadrați în acestea. Com
partimentul de specialitate 
din unitate poate refuza 
viza, dacă persoana nu-și 
respectă propriile îndato
riri.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

Laboratorul de cofe
tărie și patiserie din Lu- 
peni, condus de Rozalia 
Toth, este una dintre 
unitățile fruntașe ale 
I.C.S. Mixtă din locali
tate. Faptul că în de
curs de 24 de ore de aici 
se expediază spre unită
țile de desfacere — în 
medie — peste 90 de 
sortimente este o dova
dă elocventă.

Foto : Al. TĂTAR

(Urmare din pag. 1)

și vital pentru întreprin
dere. însuși Alexandru 
Teglaș, șeful depozitului, 
lucrează aici din .’64. Cu
noaște spațiile de depozi
tare și căile de acces ca 
pe propriile buzunarfe. 
„Zilnic vin, de la gară, 
cîte patru vagoane. Asta 
face cam 120 mc, plus în
că 50 mc aduși cu mași
nile, în total 170 mc lemn 
de mină rășinos intră în 
depozit. Problema e că 
avem necazuri cu furni
zorii care nu prea res
pectă clauzele contractua
le. Pe lingă faptul că rit
micitatea Iasă de dorit, 
mai e și calitatea lemnu
lui; necojit, nefasonat la 
lungimea de patru metri; 
C.P.L. Toplița ne livrează 
cherestea de 1 m pe care 
n_o putem folosi, știut 
fiind că lemnul pentru 
„scurtătură" trebuie să 
fie de Ia un metru ju
mătate în sus". „Și n-ați 
anunțat ?“. „Doar o da
tă “. Chiar și acum . a- 
vem în custodie peste 
1300 mc Ia care am re
fuzat plata. Ii așteptăm 
pe reprezentanții furni
zorului să vedem ce-i de 
făcut".

De noi se apropie un 
bărbat în salopetă. Se nu
mește Alexandru Mînzi-

cu, este maistru și răs
punde de oamenii din 
schimbul I. Ii comunică 
șefului de depozit cum 
că, pînă la ora 10,30, au 
fost încărcate și expedia
te în subteran doar 32 de 
cărucioare cu lemn de
mină. Ar mai trebui vreo

40, dar nu mai avem „goa
le". Băieții spun că ar
mai fi, în subteran, 30 

Valoarea unui angajament

de cărucioare neaduse în
că la suprafață. Merg să 
vorbesc cu „transportul", 
zice, după care se în
dreaptă spre birouri. „Ex
pediem subteranului cam 
140 mc lemn de mină, 
30—40 mc cherestea plus 
20 vagonete de balast, 
bolțari și TH-uri" preci. 
zează șeful depozitului.

Poposim la atelierul 
de tîmplărie. Hie Geor
gescu, Romulus Jilip, Va
lentin Lumanariu, Dorel 
Crcțu și Valentin Lăscoi, 
sînt oameni unul și unul, 
stăpîni pe meserie. Gama 
lucrărilor executate de 
ei este diversă: confecții 
din lemn necesare în sub. 
teran și la suprafață. 

scări de suitor și de plan 
etc.

lângă macaraua de 20 
tone forță, un grup de 
trei tineri. Unul dintre 
ei își șterge mîinîle cu o 
lavetă. O mică defecțiune 
Ia partea electrică, îi spu
ne însoțitorului nostru. 
Le reținem numele. Sînt 
electricienii Emil Nelega, 
Nieolae Bondoc și Iuliu 
Șandor.

In biroul secției XIII, 
consultăm fișa limită pri
vind consumul de mate
rial lemnos. Necesarul de 
consum la lemn de mină 
a fost depășit cu ceva 
pe primul trimestru, dar 
la cherestea s-au înregis
trat economii de 170 mc. 
Apoi se mai poate vorbi 
și de recuperarea lemnu. 
Iui din subteran, cantita
tea înscrisă ta acest ca
pitol fiind de 120 mc. 
Dovezi ale spiritului de 
bun gospodar care nu 
lasă nimic să se piardă, 
din lemnul recuperat e_ 
xecutîndu.se „bandaje" 
și „jumătăți" pentru ope
rațiile de podire și susți
nere în ■'b itaje.

Dumitru Codreanu, se
cretarul organizației de 
bază a secției XIII, din 
Birlad de origine, dar în 
Vulcan de peste două 
decenii, este șeful de
pozitului de la gară. 
Are în subordine 9 oa
meni care nu-i fae greu
tăți. Necazul vine de la 
cele patru IFRON-uri din 
care doar unul funcțio
nează și asta în condițiile 
în care „uneori, pur și 
simplu ne sufocăm pen
tru că vin la descărcare 
pînă și nouă vagoane". 
Apoi mai e și macaraua 
care se tot defectează din 
cauza unui amărît de rul
ment, Cu toate acestea 
oamenii sînt la înălțime, 
ne spune, curățenia, sti
vele de lemn' frumos o- 
rîriduite susținînd cu de
plin temei afirmațiile in
terlocutorului.

încheiem aici, nu înain
te de a aminti spusele se
cretarului de partid, care 
au valoarea unui anga
jament al comuniștilor, 
al colectivului: „...în a- 
tenția noastră vor sta și 
de acum înainte asigu
rarea stocurilor de ma
terial lemnos, gospodări
rea și depozitarea lui în 
bune condiții". Astfel, ve
nim și noi în sprijinul 
minerilor pentru a da 
țării mai mult cărbune.

să servim micul dejun

*

*

Fiecare cetățean și mai 
ales cei care călătoresc 
noaptea cu trenul sau ma
șina simt nevoia ca în 
primele ore ale dimineții să 
servească micul dejun. Da
că ești in trecere e mai 
greu să afli unde este o 
cantină-restaurant și mai 
totdeauna te gînde.ști la o 
Patiserie. Tocmai la acest 
lucru ne.am gîndit și noi 
cînd, ieri dimineața, 11 a. 
prilie a.c. am fost clienții 
unor unități aparținătoare 
de I.C.S.A.—A.P. din reșe
dința de municipiu.

„La noi nu, alături”
Ora 7,20. La unitatea nr. 

321 întrebăm dacă se poa
te servi ceva la micul de
jun. Ni se răspunde scurt 
și convingător: „nu putem". 
„De ce „Deoarece a- 
cest lucru vi_l oferă fetele 
de la cofetărie". Am înțeles 
și am intrat alături (unita
tea este comună — cofetă- 
rie-patiserie). Ne adresăm 
cu aceeași întrebare, la 
care ni se răspunde că se 
poate servi un ceai cald cu 
biscuiți, dar dacă avem 
răbdare — cîtă răbdare ? 
— circa 20—30 minute. A- 
mintim că unitatea își des
chide ușile la ora 6,30.

La Patiseria din cartierul 
Petroșani-Nord, răspunsul 
a fost același... „Noi nu 
servim micul dejun, încer
cați la cofetăria de ală
turi". Răspunsul prompt 
a fost fără replică.

Intrăm în Cofetăria nr. 
364 din aceeași zonă a ora. 
șului. Nu apucăm să ne 
așezăm bine la masă și os
pătară Claudia Ștefănescu 
ne întreabă ce dorim. „Ceva 
pentru micul dejun". „Nu 
vă putem pune la dispozi
ție decît ceai cald cu bis_ 
cu;,'., chec, cornurî sau fur
securi, gem și compot". 
„Trebuie să mai aștep
tăm ?“. „Nu. Totul vine I- 
mediat". Și, într-adevâr, 
peste 3 minute am putut 
servi un ceai cald cu bis

cuiți. Numai atît dar... 
prompt.

Salam fiert I
In gară, la unitatea nr. 

312, lume multă care co
boară din trenul ce sosise 
de la Craiova. Majoritatea 
solicitau țigări și cafea, noi 
am vrut micul dejun. 
„N-avem nimic pentru mi
cul dejun", ni se răspunde. 
„Chiar nimic ?“ „Ba, par
că avem niște salam fiert", 
spune cineva — nu era Ia 
vedere — către vînzătoarea 
Constanța Zoltan, barman 
de serviciu. „De ce fiert 
și nu fript ?“. „Fiindcă se 
pregătește mai repede". In
trăm în bufet, unde „cură
țenia" găsită ne-a tăiat pof_ 
ta să mai servim ceva. 
Poate cei dinaintea noastră 
au avut mirosul mai fin de 
aceea solicitau numai țigări 
și cafea.

Ca la mama acasă
Și totuși dacă vrei să 

servești ceva „ca la mama 
acasă" te poți duce la can- 
tina-restaurant de pe stra
da Ilie Pintilie, cartier 
Hermes. Nu trebuie să în
trebi deoarece ți se ofertă 
posibilitatea să te servești 
singur cu ceea ce dorești: 
ouă fierte, ochiuri calde 
cu ceai și pline proaspătă, 
cafea cu lapte, pește fript 
și cîteva sortimente de pră
jituri. Același lucru și la 
unitatea nr. 318 din piața 
agroalimentară. In plus, 
aici se putea servi și mîn- 
care caldă.

Și totuși raidul nostru 
s_a încheiat cu un semn de 
întrebare. De ce cofetăriile 
pot oferi cît de cît micul 
dejun și nu patiseriile un
de se pot pune lat dispo
ziție ouă, brînză, merdenele 
calde, plăcintă cu ' torinză 
și mere, pe lingă un ceai 
cald, o cafea cu lapte, sau 
de ce nu. lapte ? Răspuns 
pe care il așteptăm din 
partea conducerii I.C.S.A.—• 
A.P. Petroșani.

Gh. SPINU, 
Gh. BOȚEA

xecut%25c3%25aendu.se
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încetarea din viață a lui 
Enver Hodja, prim-secretar ai 

Comitetului Centrai al

Secretarul general al C.C. al P.C U.S. 
se pronunță pentru îmbunătățirea 

reală a raporturilor dintre

!

Partidului Muncii din Albania
TI.t.WA 11 I Agerpres). 

'Agenția Albaneză de pre
să AT A a transmis un co
municat al Comitetului 
Central al Partidului Mun
cii din Albania, Prezidiului 
Adunări: Populare, Consi
liului de Miniștri și Consi
liului General al Frontului 
Democratic ale R.P.S. Al. 
bania prin care anunță că 
Enver Hodja, prim secre
tar al C.C. al P.M.A., pre
ședintele Consiliului Ge_ 
r.eral al Frontului Demo

cratic, comanda l suprem 
al Armatei populare alba
neze, a încetat din viață, 
la 11 aprilie.

A fost constituită o comi
sie de organizare a funera
liilor — care vor avea loc 
în ziua de 15 aprilie — pre
zidată de Ramiz Alia, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.A., 
președintele Prezidiului A_ 
dunării Populare a R.P.S. 
Albania.

Acțiuni in favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

TOKIO 11 (Agerpres). Un 
amplu miting de masă, or
ganizat de Comitetul ja
ponez al păcii sub deviza 
interzicerii totale și defi
nitive a armelor nucleare, 
a avut loc în capitala Ja. 
poniei. Participanții s-au 
pronunțat împotriva creș
terii alocațiilor militare, 
pentru frînarea cursei înar_

Declarația 
secretarului 

general al C. C. 
al P.C. Chinez

BEIJING 11 (Agerpres). 
R.P. Chineză dorește sin
cer îmbunătățirea relațiilor 
cu, Uniunea Sovietică — a 
declarat, la o conferință de 
presă, secretarul general 
ul C.C. al P.C. Chinez, IIu 
Vaobang. R.P. Chineză — 
a subliniat el — s-a pro. 
nunțat întotdeauna pentru 
relații de prietenie cu alte 
state, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Poli
tica de deschidere interna
țională a R.P. Chineze se 

' i oferă nu numai la țările 
capitaliste, ci, de asemenea, 
Ia statele socialiste.

China — a adăugat se
cretarul general al C.C. 
al P.C. Chinez — promo, 
vează o politică externă 
independentă. Noi nu ne 
vom alinia la nici o altă 
țară și nici nu vom adera 
la vreun bloc de țări, re
latează agenția China Nouă.

mărilor și eliminarea peri
colului nuclear din viața 
umanității.

STOCKHOLM 11 (Ager, 
preș). Singura cale pentru 
asigurarea securității po
poarelor și pentru redu
cerea pericolului unei ca
tastrofe nucleare este frî
narea cursei înarmărilor 
și diminuarea radicală a 
arsenalelor atomice, a de. 
clarat, într-un interviu 
acordat publicației „PAX", 
cc apare la Stockholm, re
prezentanta Suediei la 
Conferința pentru dezarma
re de la Geneva, May 
Britt Theorin. Pentru ațin, 
gerea acestui țel, a subli
niat ea, un rol important 
revine mișcării de luptă 
pentru pace, care a deve
nit în prezent o puternică 
forță politică ce reunește 
milioane de oameni de pe 
toate continentele.

OTTAWA 11 (Ager
pres). Dacă ar fi să se ca
racterizeze economia Ca
nadei printr.un singur cu_ 
vînt, acesta ar fi „diversi
tatea". Canada este o țară 
tehnologic avansată, cu in
dustrii de înaltă tehnicita
te, dar, în același timp, și 
un mare exportator de ma. 
terii prime sau semiprelu. 
crate. Această diversitate 
oferă Canadei o serie de 
posibilități și opțiuni inac
cesibile, de regulă, altor 
economii industrializate.

Industriile de prelucrare 
constituie cel mai larg s<,_

U.R.S.S. si S.U.A.♦
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

Conducerea sovietică năzu
iește în mod sincer spre 
readucerea relațiilor sovie- 
to.americane pe un făgaș 
normal — a declarat Mihail 
Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., cu pri
lejul întîlnirii avute la 
Moscova cu președintele 
Camerei Reprezentanților 
a Congresului S.U.A., Tho
mas O’Neil, șeful delegației 
congresmenilor americani 
aflată în Uniunea Sovieti
că, la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. — rela
tează agenția TASS. Po
poarele noastre pot cîști. 
ga mult de pe urma dez
voltării unei colaborări 
largi și rodnice. Deosebiri
le dintre sistemele sociale

și ideologiile țărilor noas
tre nu constituie un motiv 
de deteriorare a relațiilor 
— a arătat el. Pentru o 
îmbunătățire reală a rapor
turilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. este necesară voința 
politică a conducătorilor 
acestor țări — a subliniat 
M. Gorbaciov. Din partea 
sovietică există o aseme
nea voință.

Thomas O’Neil și ceilalți 
congresmeni americani s-au 
pronunțat pentru îmbună
tățirea relațiilor dintre 
S.U.A. și U.R.S.S., pentru 
succesul negocierilor de la 
Geneva, apreciind convor
birea cu M. Gorbaciov drept 
deschisă și utilă — subli
niază TASS.

Conferința de presă a președintelui 
Consiliului militar de tranziție din Sudan

KHARTUM 11 (Ager
pres). In cadrul unei con
ferințe de presă desfășura
te la Khartum, președintele 
Consiliului militar de tran
ziție din Sudan, generalul 
Abdel Rahman Swar Ed_ 
dahab, comandantul șef al 
forțelor armate, a declarat 
că obiectivele prioritare a- 
vutc în vedere în actuala 
perioadă sînt unitatea na
țională, depășirea dificul
tăților economice, inclusiv 
a problemelor provocate de 
secetă, precum și trans
ferarea puterii către popor, 
informează agenția MEN. 
El a arătat că formarea 
unui nou guvern va avea 
loc după încheierea con.

sultărilor cu reprezentanții 
sindicatelor.

Referindu-se la situația 
din sudul țării,- vorbitorul 
a subliniat că aceasta este 
stabilă, menționînd că va 
anunța în curînd măsuri 
pentru această regiune.

Generalul Abdel Rahman 
Swar Eddahab a reafirmat 
totodată, principiile de ba
ză ale activității internațio
nale a Sudanului — neu
tralitatea și nealinierea, 
menținerea acordurilor și 
tratatelor regionale și in
ternaționale, respectarea 
politicii de bună-vecinătate, 
continuarea sprijinului a_ 
cordat cauzei palestiniene 
și mișcărilor de eliberare 
din sudul Africii

Nemuritorii.
URICANI: Singur de 

cart.
TV

20,00 Telejurnal. 20,15 
Actualitatea în economie. 
20,30 Laureați ai Festiva
lului național „Cîntarea 
României". 20,50 înfăptui
rile de azi — temelii trai
nice pentru viitorul co
munist al patriei. 21,05 
Cadran mondial. 21,20 E_ 
popeea antifascistă în o_ 
glinda ecranului româ
nesc. Partea I. 21,50 Tele, 
juri .1.

în atenția abonaților telefonici 
si de telex din

județul Hunedoara
Direcția Județeană de Poștă și Teleco

municații Hunedoara — Deva anunță că în 
vederea elaborării facturii telefonice și tele
grafice pe calculator pentru toți abonații din 
județ, începînd cu luna aprilie 1985, terme
nul de achitare a avizelor de plată este UL
TIMA ZI LUCRATOARE PINA LA DATA 
DE 15 (inclusiv) A FIECĂREI LUNI.

După această dată se vor percepe majo
rările legale prevăzute de tariful serviciilor 
interne de postă si telecomunicații, aprobat 
prin Decretul 122/1982 si Ord. nr. 5/1982 
al M.T.Tc.

Toți abonații telefonici din mediul ur
ban și rural sînt rugați să achite avizele de 
plată pînă Ia data de 15 ale lunii, pentru a 
nu crea greutăți financiare unității noastre.

Mulțumim tuturor abonaților telefonici 
pentru sprijin și înțelegere.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Glissando, I—II; 
Unirea; Revanșa; Parîn_ 
gul: Undeva, cîndva.

LONEA: Polițist sau 
delincvent.

ANINOASA: întoarce, 
rea Vlașinilor.

VULCAN — Luceafărul: 
Mitică Popescu.

LUPENI — Cultural :

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, tele

fon 43820, după ora 16. 
(3543)

VIND „Lada_1500“, puțin 
rulată. Timișoara, telefon 
961/17931. (3541)

DE FAMILIE

A.SOț IA Ana .și 1 
driana urează „La mulți 
ani !“, multă sănătate, fe. 
ricire soțului și tatălui Mi
nican Vasile cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 50 de ani 
și al ieșirii la pensie. (3542)

ANUNȚURIȘtiri din Canada
tor producător de mărfuri. 
O treime din veniturile de 
export ale țării derivă din 
vînzările de produse ma
nufacturate, iar aproape 
două treimi din acest total 
sînt reprezentate de expor
turile de autovehicule și 
piese pentru autovehicule. 
Alte sectoare principale ale 
industriei canadiene sînt 
petrochimia, chimia, in. 
dustria lemnului și hîrtiei, 
siderurgia, construcția de 
mașini grele, de avioane 
și de centrale nucleare.

OTTAWA 11 (Ager
pres). Guvernul canadian a

aprobat un proiect a cărui 
realizare va permite ex. 
ploataj-ea, cu ajutorul unor 
tehnologii moderne, a ni
sipurilor bituminoase din 
provincia Alberta, situată 
în vestul țării. Proiectul 
urmează să fie transpus în 
viață în următorii șase 
ani. Se preconizează că, 
prin valorificarea acestor 
resurse, să se obțină o 
producție de petrol de 
60 000 barili pe zi, asigu- 
rîndu-se, totodată, locuri 
stabile de muncă pentru 
6000 de persoane.

FAMILIILE Constantinescu și Cristea anunță 
cu profund regret decesul .prematur al celei ce a fost 

VITEJAN EMILIA
(fostă directoare a căminului cultural Cimpu lui 
Neag).

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3546)

SOȚIA, fiica și ginerele aduc un pios omagiu Ia 
împlinirea unui an de Ia dispariția celui care a fost 

MATEI MOREL (3544)

ÎNDURERAT și trist omagiu la 10 ani de la de
cesul scumpului nostru soț, tată si bunic

BURDAN IOSIF
Timpul adincește durerea, simțim continuu lipsa 

bunătății și dragostei lui de neînlocuit. (3545)

Duminică, 14 aprilie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

Telefilmoteca de ghioz
dan. Ariciul zbură
tor.

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc — mu
zică populară (c).

t >,00 Album duminical t
— Zîmbete de primăvară 

umor și muzică.
— Gînduri pentru țară

— moment poetic.
— La zi în 600 de se

cunde.
— Melodii populare.
— Pagini cinematografi

ce vesele.
— Chaplin despre... Cha- 

l plin.
— Telesport.
— Aspecte ale dezvoltă

rii în R.P.D. Coreeană.
— Ritm și melodie.

— Secvența telespecta
torului.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,15 Aniversarea a 40 de 

ani de la victoria a- 
supra fascismului. Săr
bătorirea '„Zilei inde
pendenței Româ
niei".

— Drumuri de jertfă și 
glorie (I).

19,30 Cîntarea României.
20,10 Film artistic. Secretul 

din adîncuri.
21,50 Telejurnal.

Luni, 15 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20,35 Tezaur folcloric (c).
21,00 Roman foileton: Verdi 

(episodul 9).
21,50 Telejurnal.

Marți, 16 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie,
20,35 Seară de operă : 

„M-me Butterfly" — 
selecțiuni (c).

PROGRAMUL ȚV

21,25 Imagini daneze.
21,35 Universul familiei.
21,50 Telejurnal.

Miercuri, 17 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea m eco

nomie.
20,30 R.A. Siriană — Co

ordonatele dezvoltă
rii.

2(i.45 Tribuna TV; Emi
siune de dezbateri po- 
litico-ideologice.

21.00 Film serial. Tineri 
in luptă.

21,50 Telejurnal.

Joi, 18 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Popas in Zimbabwe.
20,50 Studioul tineretului. 

Epoca N i c o 1 a e 
C.eaușescu — tinerețe 
eroică.

■ 21,50 Telejurnal.

Vineri, 19 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
20,35 Partid, înnoitor al 

vieții — cîntece pa
triotice și revoluțio
nare.

20,45 Reportaj ’85 — ini
țiative muncitorești.

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

21,15 Antologie teatrală — 
Idealul independen
ței în dramaturgia ro
mânească.

21,50 Telejurnal.

Simbătă, 20 aprilie

13,00 Telex.
13,05 La sfârșit de săptâ- 

mînă.
Din sumar >

— Un virtuoz al viorii.
— Gala desenului ani

mat.
— Micile povești ale ma

relui ecran; „Cenușă
reasa”.

— Atlas muzical.
— Cîntecul cuvintelor

— moment poetic.
— Primă audiție: O me

lodie pe... săptămînă.
— Tot ce are țara mai 

frumos — Oameni, lo
curi, fapte.

— Farmecul muzicii.
— Telesport.
— Autograf muzical.

14.45 Săptămînă politică. 
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia.
19.45 Steaua fără nume: E- 

tapa 1 — Concurs 
pentru tinerii soliști 
de muzică ușoară.

20.45 Film artistic: Prizo
nierul din Castel 
(partea 1) (c).

21,50 Telejurnal.
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