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ȚÂRII Cl‘1 MAI MULT CĂRBUNE !

Rod bogat în abatajele echipate 
cu complexe

Folosind la întreaga capacitate com
plexele mecanizate de fabricație româ
nească din dotare, acordînd o atenție 
sporită exploatării și întreținerii rațio
nale a acestora, minerii de la I.M. Lu- 
penî au reușit să dea peste planul la zi 
la producția extrasă cu ajutorul acestor 
utilaje moderne, 12 593 tone de cărbune. 
O contribuție esențială la obținerea a- 
cestui succes au avut-o minerii din bri
găzile conduse de Mihal Blaga și Na- 
tyus Laszlo care, acționînd în abataje 
frontale echipate cu complexe mecani
zate de tip SMA-2 au obținut în mod 
constant productivități peste cele plani- . zînd productivități cîe pînă la 20 tone 
ficate, cuprinse între 2 și 3 tone pe post, 
înregistrînd vîrfuri de pînă la 16 tone 
pe post.

Dealtfel, din toate abatajele frontale 
echipate cu complexe mecanizate s-au 
obținut plusuri față de producția la zi 
pe luna mai, recordul deținîndu-1 mi
nerii din abatajul frontal nr. 12 care 
au dat peste plan 3437 tone de cărbune. 
La succesul minerilor din Lupeni se a-

mecanizate
daugă și cel obținut de ortacii lor din 
Aninoasa, care acționînd în abataje 
frontale dotate cu complexe mecanizate 
tot de tip SMA-2 au înregistrat un plus 
de 2000 tone față de sarcinile planului 
la zi. S-au remarcat în mod deosebit 
minerii din brigada condusă de Pavel 
Dediu.

Minerii de la I.M. Paroșeni au reușit 
la rîndul lor să extragă suplimentar pla
nului însemnate cantități de cărbune cu 
ajutorul complexelor mecanizate. Bri
gada lui Gavrilă Mesaroș a extras peste 
14 000 tone față de planul la zi reali-

pe post. Pe aceeași linie a productivită- 
ților înalte s-a situat și brigada condusă 
de Francisc Fazakaș, care exploatînd un 
complex de mare înălțime de tip CMA- 
511 a obținut productivități de pînă la 
30 tone pe post, depășindu-și în mod 
constant sarcinile de productivitate cu 
pînă la 3 tone pe post.

G. CHIRVASA

încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Democrată Germană
Sosirea în Capitală

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene, 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialisto România, 
a revenit, joi seara, în Ca
pitală, după 
de prietenie 
fruntea unei 
partid și de 
Germană, la 
mitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din 
Germania, a Consiliului de

vizita oficială 
efectuată, 
delegații 
stat,' în 
invitația

în 
de 

R.D.
Co.

Stat și Guvernului R.D. 
Germane, a tovarășului E- 
rich Honecker, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Ger
mane.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat 
de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al

încheierea
La Berlin s-au încheiat, 

joi, 30 mai, convorbirile o- 
ficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului 
Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Demo
crate Germane.

Semnarea

secretari ai Corni- 
Central al Partidu- 
membri ai C.C. 
ai Consiliului 
ai guvernului 

unor
organizații 

și obștești.

al
de
de 

insti -

P.C.R., 
telului 
lui, de
P.C.R.,
Stat și
conducători ai
Iuții centrale, 
de masă

Un grup de pionieri *a
oferit, cu dragoste, tovară. 
șului Nicolae 
și tovarășei
Ceaușescu buchete de flori,

Ceaușescu
E 1 e na

convorbirilor oficiale
La convorbiri au parti

cipat membrii delegațiilor 
de partid și de stat ale ce
lor două țări.

In cadrul ultimei runde 
de convorbiri, 
Nicolae 
și tovarășul 
Hone c k er
cu satisfacție că schimbu
rile de păreri, purtate în- 
tr-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și sti
mă reciprocă, au pus din 
nou în evidență, prin re-

tovarășul 
Ceaușescu 
Erich 

au relevat

zullatele lor, rodnicia în
tâlnirilor la nivel înalt, ca
re au impulsionat puter
nic, de fiecare dată, 
voltarea bunelor 
dintre cele două partide și 
țări.

Conducătorii celor două 
țări au apreciat că vizita, 
convorbirile și înțelegerile 
convenite, documentele în
cheiate oferă o bază bună 
pentru dezvoltarea cola-

dez- 
relații

(Continuare in pag. a 4-a)

documentelor oficiale

politico-ideologice
Schimb de experiență

Prestigiu profesional 
clădit pe exigența muncii 
și vieții interne de partid

Cu o participare substan
țială la extracția cărbune
lui se înscrie, la mina Pa
roșeni, colectivul 
lui VII 
Este firesc, înțrucît gradul 
avansat de 
procesului 
presupune o amplă și com
plexă activitate 
mecanică pentru 
nerea în cele mai 
condiții și funcționarea la 
parametri ridicați a utila
jelor aflate în dotarea 
abatajelor. Sub 
acestor cerințe 
înscrie întreaga muncă po
litică desfășurată în cele 
două organizații de partid 
ale sectorului, muncă stră
bătută de o exigență pro
nunțată, orientată spre in
tensificarea preocupărilor 
fiecărui comunist, ale fie
cărui membru al colectivu
lui pentru îmbunătățirea 
conținutului și creșterea e- 
ficienței lucrărilor elec
tromecanice.'

Constatările la care ne 
referim ne-au fost prile
juite, cu puține zile in ur
mă, în adunarea generală 
a organizații i de bază VII

sectoru-
electromecanic.

mecanizare a 
de extracție

electro- 
întreți- 

bune

dotarea 
semnul 

majore se

B, subteran. Un referat mi
nuțios, prezentat de secre
tatul b.o.b. Aristică Mo.șilă, 
a înfățișat sarcinile con
crete ce revin comuniști
lor, întregului colectiv din . 
subteran prin prisma o- 
biectivului major al secto
rului: asigurarea funcțio
nării utilajelor, în condi
ții de maximă eficiență e- 
conomică. S-a discutat des
pre calitatea reviziilor și 
reparațiilor, despre acțiu
nile proprii de economisire,' 
de recuperare a materia
lelor refolosibile — dome
niu în care fiecare sector 
electromecanic are un vast 
teren de afirmare.

Dezbaterile au fost la o- 
biect. „Trebuie să menți
nem numele bun al secto
rului, cîștigat în timp în
delungat prin calitatea lu
crărilor și operativitate**, .a 
arătat Comunistul Vasile 
Capriș, muncitor cu o te
meinică experiență profe-- 
sională in sector Nu este 
o sarcină ușoară, dat fi
ind faptul că a crescut gra-

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 2-a)

î

Joi, 30 mai, dUpă-amia- 
ză, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honcc- 

al 
al 

Unit

ker, secretar general 
Comitetului Central 
Partidului Socialist 
din. Germania, președintele
Consiliului de Stat al Re- 
publiciii Democrate Germa
ne, au semnat, la Berlin, 
în cadrul unei ceremonii, 
care a avut loc la Consi
liul de Stat al Republicii 
Democrato Germane, do
cumentele oficiale ale vi

zitei : Comunicatul comun 
privind vizita oficială de 
prietenie și rezultatele aces
teia și Programul de lungă 
durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și teh_ 
nico-științifice, a speciali
zării și cooperării în pro
ducție dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Democrată Germană 
pînă în anul 2000.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker 
și-au strîns 
nile și s-au 
prietenie.

s-au felicitat, 
îndelung mii- 
îmbrățișat cu

Tovarășul Gheorghe O', 
prett, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și to
varășul Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., 
au semnat Protocolul prin 
care s-a adoptat planul 
comun de măsuri concrete 
pentru realizarea Progra
mului de lungă durată. To
varășii Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe 
al României, și Otto Arndt, 

.ministrul transporturilor 
al R.D.G., au semnat Acor- 

. dul in domeniul aviației 
civile intre cele două țări.

Printre brigăzile Iruri.
1 lașe ale sectorului XI — 

investiții — I.M. Petrila, 
se numțiră și cea con
dusă de Francisc Bara- 
baș (primul din dreap
ta), care a obținut în 
mod constant rezultate 
superioare.

Pentru îmbunătățirea activității

al lucrătorilor din construcții
9, 
experiență cu tema 
folosite de organele și orga- 

inasă și obștești, de consiliile 
unitățile de construcții din

municipiul Petroșani găz- 
„Slilul

Astăzi, de la ora 
duiește un schimb de 
și metodele de muncă 
nizațiile de partid, de 
oamenilor muncii din 
județul Hunedoara pentru îmbunătățirea activității 
politico-ideologice in scopul realizării sarcinilor de 
plan'*. Schimbul de experiență este organizat 
secția de propagandă a Comitetului județean 
nedoara al P.C.R., după o acțiune de control 
plex desfășurată in unitățile de construcții.

Acțiunea debutează cu prezentarea activității 
proprii de către cadre de conducere de la I.A.C.M.M. 
Petroșani, A.C.M. Petroșani și A.C.C.F. Petroșani, 
continuă cu vizitarea unor expoziții tematice de 
propagandă vizuală și a unor obiective de investiții, 
înclieindu-se cu o dezbatere.

Cu acest prilej vor li evidențiate metodele bune 
folosite în organizarea lucrului, economisirea mate
rialelor, în urmărirea întrecerii socialiste și genera
lizarea inițiativelor muncitorești, in activitatea po- 
litico-ideologică, pentru mobilizarea colectivelor de 
constructori la realizarea sarcinilor de plan. (V.S.)

<lc 
Jiu- 

com-

i

ț 

ț.

Un cincinal 
a fost de ajuns...

secrctaru- 
pa rtidului, 

i c o 1 a o 
prilejul vi- 

anului

setul
, . în i

t

La indicația 
lui general al 
tovarășul N 
Ceaușescu, cu
zitei din toamna 
1977 în Valea Jiului, s-au 
luat măsuri pentru cu
prinderea tot mai mare 
în sfera populației active 
a forței de muncă femi
nine. Astfel,--în iunie 1980, 
și-a deschis porțile Secția 
de mobilă Petrila, ui " 
lu modernă, în care 
bine de 80 la sută 
efectiv este constituit 
tinere femei.

— Începutul a fost 
mai greu, își aduce amin
te ing. Ion Cor, fost diri
ginte de șantier al bene
ficiarului, acum în frun
tea compartimentului me- 
cano-energetic. Lucră
toarele noastre s-au cali
ficat în' unități cu tradi
ție din Cluj-Napoca. Blaj, 
Drobota Turnu Severin, 
altele au urmat cursurile 
școlii profesionale sau au 
învățat meserie la 
de muncă.

— Desăvârșirea 
tirii profesionale, 
buna organizare a 
lAi de producție,

locul

pregă- 
mai 

lluxu- 
remar-

că Marin Boncan, 
secției, se oglindește 
volumul producției luna- ț 
re, superior acum cu un i 
milion de lei față de pe- ’ 
rioada similară din *80.

Nastasia Bocioacă, Do
rina Piroșka, LucTeția 
Reguș, Dumitra Gogiu au 
devenit deja șefe de < 
chipă, contribuind la c 
mogenizarea formațiilor, 
la ridicarea calității mun
cii. De la 3—4 garnituri 
de mobilă pe zi s-a r 
juns la 10, acum se mi
zează pe 11. Sectorul pre
gătiri II mașini și-a de
pășit luna trecută planul 
cu 20 de procente, 
pa Dumitrei Gogiu 
ne titlul de fruntaș 
secție.

Tîmplar, cu state 
serviciu in industria 
cala din 1970, Petru Mo- 
ian, jian de obîrșie, este, 
la numai 30 de ani mais
tru școlit la Cocllea. Și 
el face parte dintre „cti
torii secției". Sectorul său 
pregătiri II 'mașini e, de

In ziarul de azi
■ In dezbaterea' grupelor sindicale.
■ Filtru total pe drumurile municipiului.

(In pag. a 2-a)
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Să soluționăm in comun, colaborînd. 
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în dezbaterea grupelor sindicale
Intensificarea lucrărilor 

de pregătire
O mobilizare amplă a 

potențialului tehnic și u- 
man are loc la mina Uri- 
cani, în cadrul sectorului 
III, pentru creșterea ca
pacității de extracție a 
colectivului. Două brigăzi 
cu o experiență îndelun
gată au fost plasate la 
pregătirea frontalelor din 
panourile 1 și'2, care vor 
fi echipate cu utilaje me
canizate de susținere. Este 
vorba despre formațiile 
conduse de Simion Bu- 
descu și loan Nichițelea 
care de mai multe ori 
s-au situat în fruntea rea
lizărilor pe sector și în
treprindere.

Și în acest sector, dez
baterile frecvente care 
au loc în grupele sindi
cale, precum și cu prile
jul raportului de la ter
minarea schimbului con

tribuie la întărirea for
mațiilor de lucru, Ia 
creșterea răspunderii fa
ță de plan. Membșii ce
lor două brigăzi sînt con- 
știenți că de ritmul pe 
care îl imprimă lucrărilor 
de pregătire depinde în
scrierea mai grabnică a 
sectorului „pe plan". Prin 
organizarea temeinică a 
locurilor de muncă și 
menținerea unui climat 
exemplar de ordine și 
disciplină, cele două bri
găzi acționează insistent 
pentru devansarea ter
menului de pregătire a 
frontalelor. Pînă în pre
zent, brigăzile au extras 
„din pregătiri" cărbune 
peste plan, fapt ce deno
tă angajarea lor hotărîtă 
în realizarea* obiectivului 
major al sectorului.

Ion MUSTAȚĂ

■^informer

Ieri a avut Ioc con
cursul grupelor sanita
re din întreprinderile o- 
rașului Petroșani, orga
nizat de Comitetul mu
nicipal de Cruce Roșie.

Atitudini
?

I

Prestigiu profesional
(Urmare din pag. 1)

dul de complexitate teh
nică a lucrărilor. „Numele 
bun" adică prestigiul co
lectivului are la origine un 
volum mare, de reparații, 
și numeroase lucrări exe
cutate pentru confecționa
rea din resurse proprii a 
unor dispozitive de lucru 
și chiar utilaje de trans
port. Pe același plan se 
înscriu preocupările pen
tru reducerea consumului 
de energie electrică, recu
perarea lubrifianților, re- 
eondiționarea u-nui mare 
volum de piese și suban
sambluri la care s-a refe
rit un alt muncitor de 
bază al sectorului, comu
nistul Tiberiu Haidemac, 
susținînd că încă există 
resurse interne care aș
teaptă inițiativa comuniști
lor. Constantin Neștian și 
lacob Tătar au lărgit sfera 
dezbaterilor arătînd în 
mod constructiv cît de ne
cesar este, în condițiile 
sectorului electromecanic,

caracterul preventiv al lu
crărilor. Ca membru al or
ganizației de bază VII B, 
comunistul Ștefan Toma, 
inginer șef electromecanic, 
nc-a întărit convingerea că 
la mina Paroșeni cadrele 
de conducere sînt pe de
plin implicate , în proble
matica muncii și vieții in
terne de partid și partici
pă activ la viața organiza
țiilor.

„Numele bun" al secto
rului, după cum am reți
nut din conținutul dezba
terilor, a fost cîștigat în 
primul rînd prin sprijinul 
de mare preț acordat 
muncitorii sectorului 
frunte cu comuniștii, 
tajelor mecanizate și 
lorlalte formații de 
din subteran, 
capacitatea cadrelor 
bază care și-au pus 
nătura pe un mare număr 
de „adaptări" ale unor uti
laje la condițiile specifice 
de zăcămînt. Toate aces
tea au fost permanent în
soțite de preocupările pen-

tru economisire. Sarcinile 
sectorului sînt privite și 
în continuare cu exigență, 
iar dovada ei o face faptul 
că deși sectorul a raportat 
realizări frumoase, aduna
rea generală a adoptat 
pe mai departe 
concrete pentru 
muncii politice în sprijinul 
activității din abataje. Re- 
luind o idee, ne facem da
toria să consemnăm, așa
dar, că „numele bun" al 
sectorului are la origine 
exigența imprimată în 
munca și viața organizației 
de partid.

Și 
măsuri 

întărirea

t

E
|
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de 
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Ca o avanpremieră la 
„Luna cadourilor pentru 
copii" — tradițională ac
țiune a „comerțului" ce 
se desfășoară an de an 
între 1 și 30 iunie, astăzi, 
începînd cu ora 16, la e_ 
tajul III al magazinului

„Jiul" va avea loc 
resantă paradă a 
pentru copii. Vor 
zentate cele mai 
dele de confecții 
taje pentru copiii 
vîrstele. (Al. H.)

o inte- 
modei 

fi pre- 
noi mo
și trico- 
de toate

Intre ora 22 din ziua de marți, 28 mai și ora 
22 din ziua de miercuri, 29 mai, ofițeri și subofițeri 
din cadrul Biroului circulație al Miliției municipiu
lui Petroșani au desfășurat o amplă acțiune de ve
rificare a conducătorilor auto, prin testul alcoolscop. 
Au luat parte pit. major Victor Moraru, pit. Constan
tin Ianoși, pit. Nicolae Buză, serg. major Marcel 
Ivașcu și serg. major Petru Mîrza.

Din păcate, și de data aceasta cercul iresponsa
bilității, al celor caracterizați de lipsă de respect 
față de ceilalți participant! la trafic (dar și față 
de propria persoană), s-a mărit cu noi adepți ai li
corilor bachice.

UN LANȚ DE NEREGULI

Ora 22,45. După un chef 
zdravăn la Gambrinus, 
împreună cu un prieten 
(Ovidiu B.) și în compania 
a două tinere dornice de 
aventură (culmea, încă e- 
leve la Liceul industrial 
nr. 2 Lupeni ?!!!), Iuliu 
Dalcoș — cu antecedente 
penale — profită de nea
tenția prietenului său (a- 
cesta coborîse din mașină, 
dar a lăsat cheile în con
tact), o „întinde" spre ca
bana Rusu, pornind de pe 
strada Maleia. Nu par
curge însă decît circa 1 
km, pierde controlul vola

nului, părăsește partea ca
rosabilă, intrînd în gard, 
pe care îl face una cu pă- 
mîntul, mai rulează circa 
20—25 m și se oprește. A- 
tenție, însă, pentru că „ple
carea" are loc după ce, i- 
nițial, în două rînduri, pro
prietarul a refuzat să-i dea 
mașina lui Dalcoș I

Ce a dus la acest» eveni
ment de circulație care 
putea să se soldeze chiar 
cu victima omenești ? Un 
lanț de nereguli. In pri
mul rînd, Dalcoș era un 
client al organelor de or
dine, suferind anterior și 
o condamnare ; el nu era 
posesor de permis de con

E mai aproape Baia Mare ?
Un eveniment de talie tehnico-științifică cum 

este cel găzduit de C.C.S.M. Petroșani nu e de do
meniul obișnuitului. Sesiunea de comunicări știin
țifice se repetă la scara unor ani, evenimentul, adu- 
cînd, deci noutăți, experiență verificată de prac
tică, de viață în domeniul cercetării științifice de 
securitate minieră. Foarte multe cadre tehnico-in- 
ginerești din mineritul țării așteaptă cu interes reîn. 
tîlnirea cu colegii Ia un astfel de eveniment 
numai de cîștigat.

Minați de acest gînd de împliniri pe planul 
noașterii tehnicii securității miniere, au onorat
prezența evenimentul de ieri de la C.C.S.M., specia
liști veniți din întreaga industrie minieră, de la 
Baia Mare, Șuncuiuș, Voevozi, Rovinari, Motru, Plo
iești, Comănești, din toate colțurile țării. Participa
rea numeroasă a specialiștilor de la minele Văii 
Jiului nici nu mai intra în discuție, doar sîntem a- 
casă, cum s-ar spune. Surpriză, însă. In loc să do
mine cu prezența la eveniment, Valea Jiului a fost 
în minoritate. De ce ? E mai aproape Baia Mare ? 
Strică participarea la evenimentul tehnico-științific 
de la C.C.S.M. ? Sau știm prea multă protecție a 
muncii ? Dimpotrivă !

Au

cu-
cu

Un cincinal a fost de ajuns...
(Urmare din pag. I)

asemenea, fruntaș în “în
trecerea socialistă.

— Acum avem 
ciari în aproape 
țara, conchide cu 
drie șeful secției. 
Mureș, la 
Iași, Bacău, Arad, în ju
dețul nostru, deci acolo, 
unde clienții sînt foarte 
exigenți. N-am cîștigat 
însă total încrederea în
treprinderilor comercia
le din Valea Jiului, prin 
magazinul nostru de pre
zentare desfacem camere 
combinate „Corvinul" I 
și II, „Belvedere" I și II, 
biblioteci „Belvedere" cu 
aplice și intarsii, în va
loare de pînă la 500 000 
lei pe lună. înainte a-

benefi- 
toată 
mîn- 

La Tg. 
Cluj-Napoca,

ducere ; se afla într-o 
foarte avansată stare de e- 
brietate I Nereguli care au 
dus la avarierea gravă a 
autovehiculului, Dalcoș 
urmînd să apară acum — 
din nou — în fața instan
ței de judecată.

de 
pe

veam multe refuzuri 
calitate, acum sînt 
cale de dispariție.

Inginerul Ion Cor 
praveghează funcționa
rea mașinii de furniruit 
canturi, se declară 
țumit de priceperea 
rei Eugenia Pertcu, 
are doar două luni 
absolvirea școlii profe
sionale. Reia discuția cu 
noi.

— Nu mai avem neca
zuri cu utilajele. Recon
diționăm, confecționăm 
piese noi, reducem efor
turile valutare. Intre me
seriașii cu „rnîini de aur" 
i-aș aminti pe lăcătușii 
Ion Papuc, loan Alexe, 
pe electricienii Constan
tin Spineanu, student se- 
raiist, Miklos Kiss, pe

su-

mul- 
tine- 
care 

de la

s-a mai înmînat una care... 
a avut aceeași soartă !

Aceleași considerente au 
determinat organele de 
miliție să-l treacă în rîn- 
dul pietonilor și pe Ștefan 
Iosif Asztaloș (2 HD 4301), 
care a fost surprins pe 
strada Republicii condu-

Filtru total pe drumurile 
municipiului 

rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,

SCUZE „CUSUTE" CU... 
AȚĂ ALBĂ

Zi nu tocmai fastă și 
pentru Alexandru Gon- 
ciulea care este surprins 
cu autoturismul 1 HD 4970, 
circulind prin cartierul 
Aeroport (la ora 8,15) du
pă ce consumase alcool. 
Dacă ar fi cum susține 
(„am băut aseară 50 de 
grame de țuică"), nu ar fi 
rămas fără permis. Pentru 
că după ce a înverzit o 
fiolă, la protestele sale, i

cînd „cu prea mult curaj". 
„Curajul" lui provenea de 
Ia alcoolul care a „impre
sionat" imediat fiola.

Alți doi adepți ai lui 
Bachus (care nu se pot de
cide: volanul sau băutu
ra ?), în persoana lui Va- 
sile Rcchișan (2 HD 7167) 
și Marcel Mocanu (13 B 
8768), cărora le stătea foar
te bine, în acea zi — cel 
puțin I — pe fotoliul cjin... 
dreapta al autoturismului, 
suflarea lor fiind de... cu
loare verde I

Co-strungărița Rozalia 
darcea.

Așadar, un cincinal »a 
fost deajuns pentru ca 
multe fete și femei din 
Petrila să îmbrățișeze me
seria de tîmplar, pentru 
maturizarea colectivului, 
mutațiile din plan 
cio-profesional s-au 
frînt fericit asupra desti
nelor familiilor de 
neri, preparatori, ale al
tor oameni ai muncii din 
această străveche așezare 
a Văii. Această meta
morfoză de esență a vie
ții noastre contempora
ne s-a desfășurat din ini
țiativa Minerului de o- 
noare al țării, de a cărui 
grijă și atenție personală 
s-a bucurat dintotdeau- 
na Valea Cărbunelui.

so- 
răs-

mi-

PROFESIONIST! AI... 
PAHARULUI

Dacă conducătorii auto 
amatori nu au nici o scu
ză pentru urcarea Ia vo
lan sub influența alcoolu
lui, ce să măi spunem de 
conducătorii auto profe
sioniști. De fapt, și lor le-a 
pierit graiul cînd au văzut 
verde... înaintea ochilor ! 
Ne referim la Emil Oprea 
(31 HD 1422) — cu o au
toutilitară aparținînd de 
SUCTEC Petroșani, Gheor
ghe Oprescu (21 Pil 1006) 
— cu un autocamion TIR 
și Ion Jbanga (31 IID 
6164) — cu o „Rabă", a- 
partinînd de autobaza 
C.M.V.J.

Dincolo de aceste aspec
te a fost întîlnit și un e- 
xemplu al lipsei celui mai 
elementar simț al măsurii 
(să spunem al bunului 
simț, eventual ?), o adevă
rată dovadă a iresponsabi
lității. Abia ieșit din garaj 
(era ora 14,40), Constantin 
Metehoiu (A.U.T.L.) — cu 
autobuzul plin de călători, 
este surprins la Iscroni,

RECITAL. Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din 
Petroșani pregătește în 
aceste zile un nou recital 
de muzică și poezie. Re
citalul va cuprinde în ex
clusivitate versuri din li
rica eminesciană și va 
fi susținut de către acto- 

Irul Florin Plaur. Ilustra
ția muzicală a versurilor 

Iva cuprinde lucrări din 
literatura muzicală pia- 

| nistlcă românească și u- 
■ niversală. (Al. II.)

JURIDICĂ. Peste 100 
| de elevi de la Liceul in- 
I dustrial nr. 1 Lupeni au 

participat ieri la o inte- 
■ resantă întîlnire pe teme 
• juridice cu procurorul Ni- 
I colae Stanciu de la Pro- 
■ curatura municipală Pe- 
J troșani. Tematica abor- 
Idată a cuprins aspecte 

ale educării elevilor în 
spiritul dragostei față de 

| patrie și partid, ale cu- 
| noașterii și respectării 
I legilor țării. (G.C.)

NOI BAZE SPORTIVE. 
| In comuna Banița este în 
(curs de amenajare un 

teren de sport cu func- 
| ționalitate complexă, per- 
“ mițînd practicarea voie- 
I iului, handbalului și te- 
■ nisului de cîmp. Se află, 
| de asemenea, în curs de 
■ amenajare un mini-ștrand 
| pentru copii. Ambele a- 
’ menajări vor fi date în 
I folosință odată cu înce- 
Iperea verii. Ele se reali

zează prin contribuția u- 
nităților socialiste și 
munca patriotică a cetă
țenilor din comună. (I.B.)

LUCRĂRILE DE MO
DERNIZARE a arterei 
rutiere Livezeni — Cîm- 
pu lui Neag se desfășoa
ră în ritm susținut. In 
prezent, pe tronsonul de 
drum dintre I.M. Uri- 
cani și noua preparație 
pentru cărbune, betonul 
a fost turnat numai pe un 

1 fir al benzii de circulație. 
• Se recomandă conducă- 
| torilor auto să respecte 
Icu strictețe restricțiile de 

circulație în această zo- 
| nă. (V.S.) *

ID’ALE TELEFOANE
LOR. De peste o săptămî- 

• nă, telefonul 60414 din 
I Lupeni zace nefolosit. Mo

tivul ? Nu are ton. Repe
tatele sesizări au rămas.., 
tot fără ton. (A.T.)

Rubrică realizată de 
I Gheorghe CHIRVASĂ 

! fa infopmoia
conducînd autobuzul după 
ce a consumat alcool. Dacă 
fiola a înverzit în fața șo
ferului, cu cîteva clipe 
înainte, în fața lui au 
„prins" altă culoare pasa
gerii, care nu puteau ex
plica traseul... sinuos al 
autovehiculului.

Toate aceste aspecte, le
gate de conducători auto 
profesioniști, prieteni „la 
toartă" cu... paharul, ne 
îndeamnă să adresăm în
trebarea .- de ce nu își fac 
datoria cei ce ar trebui să 
verifice conducătorii auto 
la ieșirea din garaj ?

Că se poate altfel, o de
monstrează alți doi condu
cători auto de la A.U.T.It. 
Petroșani : Titu Pociovă- 
lișteanu (31 HD 3503) și 
Mircea Părdeanu (31 HD 
4521). Mașini bine întreți
nute, disciplină Ia volan, 
conduită ireproșabilă pe 
drumurile publice. Felici
tări !

Robert TAVIAN, 
cpt. Ilie RUS, 

șeful Biroului circulație al 
Miliției municipiului 

Petroșani

A.U.T.It
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I.G.C.L. Petroșani vi se adresează I.G.C.L. — inițiale pe care le cunoașteți. Pe care le-ați rostit de multe ori. Cu 
speranțe, cu supărări uneori, cu satisfacție. Ele sînt legate de servicii indispensabile 
unei vieți civilizate in localitățile municipului.

Acum, prin această pagină, I.G.C.L.-ul vi se adresează. Cu speranță, cu sugestii, 
cu recomandări.

Să soluționăm în comun, colaborînd, 
PROBLEME DE INTERES COMUN!
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52 de activități, un singur beneficiar — cetățeanul
— Tovarășe director, 

s-ar părea, la prima 
dere, că I.G.C.L.-ul 
mai are nevoie de 
zentare. Fiecare 
noi este convins că 
din proprie experiență, 
ea să spunem așa, totul 
despre întreprinderea 
de gospodărie comunală 
și locativă. Și totuși...
— Executăm o gamă atît 

de largă și de diversă 
lucrări și de servicii, 
cît este firesc să nu 
se cunoască, în totalitate, 
activitatea. O serie întrea
gă de utilități cad în sar
cina personalului munci
tor al întreprinderii — de 
la asigurarea apei curente 
pînă la furnizarea căldurii, 
de la întreținerea spațiu
lui locativ pînă la îngriji
rea spațiilor verzi, de la 
ridicarea și transportarea 
gunoaielor menajere, pînă 
la... Pe scurt: în nomen
clatorul unității noastre e- 
xistă 52 de poziții, 52 de 
activități diferite care cer, 
vă închipuiți, organizări 
specifice, profesiuni spe
cifice, soluții specifice. Dar 
să apelăm la graiul eloc
vent al cifrelor: valoarea 
fondurilor fixe ale între
prinderii este de 3 miliarde 
100 de milioane de lei; pla
nul de producție prestări 
servicii pe acest an esto 
de peste 309 milioane lei...

— Care este 
realizării lui, pînă 
zent ?
— Planul a fost 

la toți indicatorii, 
îngădui să sistematizez oa
recum datele, să dau de
talii pentru fiecare dintre 
cele 52 de activități... A- 
șadar, un grup mare de 
probleme îl reprezintă cele 
de gospodărie comunală, a- 
dică, în mare, cele de ter- 
moficare, de alimentare cu 
apă, apoi transportul și 
depozitarea gunoiului me
najer, deratizările, între
ținerea străzilor, parcuri
lor, zonelor verzi, amenaja
rea de parcări, exploatarea

ve- 
nu 

pre- 
dintre 

știe,

de 
în- 
ni

situația 
in pre-

realizat
Mi-aș

telescaunclor din Paring 
și Straja, activitatea școlii 
de șoferi amatori, ștran
durile etc. Toate însumînd 
în acest an, un plan de 
producție de 145 milioane 
lei.

— V-ain solicita, mai de
parte, înfățișarea altor sec
toare cu pondere in profi
lul unității.

— Un altul este cel de 
gospodărie locativă, im- 
plicînd relațiile cu unită
țile economice și cu popu
lația în ce privește înche
ierea contractelor pentru 
locuințe, încasarea chiri
ilor, păstrarea spațiilor de 
locuit. Strîns legat de a-

la 
școli, spitale, 
nități economice etc.

— Cele înfățișate pînă 
acum implică, înțeleg, 
și o activitate proprie de 
construcții-montaj...
— Intr-adevăr, în valoa

re de 20 milioane de lei, 
executăm, în regie proprie, 
transformări ale centrale
lor termice în puncte ter
mice, dublarea numărului 
de benzi pe bulevardul Re
publicii din Petroșani, ex
tinderea de captări de apă, 
demolări etc.

— Observ, tovarășe 
director, pe calendarul de 
pe birou, că...

edificiile ce găzduiesc 
grădinițe, u-

a- 
baza 

au 
mă- 
pro-

în

Interviu cu inginer Alexandru TODOR, 
directorul întreprinderii de gospodărie 

comunală și locativă Petroșani

cest din urmă aspect, se 
află prestările în construc
ții (pentru acest an 
prevăzut 
crări în 
milioane 
ținerea 
propriu, 
prestări

— Să insistăm 
acestui ultim punct !
— In afara prestărilor 

către populație (planul, 
pentru 1985 este de aproa
pe 4 milioane de lei), intră 
asigurarea și avizarea do 
proiecte, fiecare în valoare 
de deviz de pînă la 250 000 
lei, pentru divevse anexe, 
dependințe; executăm ins
talații sanitare în aparta
mente, curățirea de subso
luri, zugrăveli de locuințe 
sau pe casa scărilor, ten
cuieli de case, branșamen
te de apă și canal etc. E- 
vident, aceste lucrări le 
efectuăm la comanda fer
mă a beneficiarului, cetă
țeni sau asociații de loca
tari, după natura și folo
sința, individuală sau co
mună, a spațiilor sau lu
crărilor. In ce privește ac
tivitatea pentru terți: re
parații curente sau capitala

este 
un volum de lu- 
valoare de 22,5 
lei), vizînd între- 
fondului locativ 

activități cu terți, 
către populație...

asupra

— A, este vorba de acti
vitatea secției noastre de 
industrie mică, prin care 
oferim populației diverse 
produse, de la confecții 
metalice pînă la plapume, 
saci de dormit, pilote, per
ne, fețe de pernă, vată de 
croitorie, melană dărăci- 
tă. Tot în acest cadru 
funcționează un autoservice 
la Bănița, sifonării, pa
tru cuptoare pentru pîine.

— A'm dori ca, în final, 
să vă referiți la relația 
cu beneficiarul, preocu
parea de a satisface ce
rințele cetățeanului.
— întregul nostru perso

nal, toți cei 1700 de oa
meni ai muncii, sînt con.ș- 
tienți de importanța acti
vității pe care o desfășoa
ră, de responsabilitățile 
pentru asigurarea unei 
vieți confortabile, civilizate.

Desigur, sîntem conș- 
tienți de faptul că se ma
nifestă o serie de lipsuri, 
pe care cu toții ne străduim 
să le eliminăm. Mai ales 
cauzele lor, pentru a pre
veni efectele. Iată, de pil
dă, o problemă „la ordinea

zilei", ca să spunem așa — 
asigurarea curățeniei lo
calităților municipiului. 
Trebuie să spunem că, în 
acest domeniu, s-au mani
festat o serie de carențe. 
Specialiștii unității au 
nalizat situația, pe 
unui studiu minuțios, 
întocmit uq plan de 
suri, tradus printr-un 
gram complex, care,
scurt timp își va arăta e- 
fectcle. Sau, un alt aspect: 
se depun eforturi susținute, 
de organizare, de investi
ții, de prospectare, pentru 
a mări debitele captărilor 
din Valea Jiului și, deci, 
pentru a fi în măsură 
într-un viitor apropiat să 
furnizăm apă rece popu
lației 24 de ore din 24. Dar, 
pentru toate acestea — și 
în această privință se fac 
eforturi financiare serioase 
— avem nevoie și de cola
borarea fiecărui cetățean. 
Ca bun gospodar. Ca să 
reiau cele două aspecte i 
oare este greu ca gunoaiele 
menajere să fie puse în 
containerele respective și 
nu aruncate la întîmplare, 
așa cum din păcate se mai 
întîmplă uneori ? Sau: o 
garnitură uzată, un robinet 
nestrîns bine aduc 
imensă de apă. Cu 
cuvinte: trebuie să 
leagă fiecare cetățean 
„fondurile fixe" ale între

prinderii sînt averea tutu
ror, că trebuie să o gospo
dărim cu chibzuință. Că
bunul mers al activității 
I.G.C.L.-ului depinde, în
mare măsură, de fiecare 
dintre cetățeni. De fiecare 
dintre
piului. De aceea,
la toți să colaboreze cu noi. 
Sîntem receptivi la recla- 
mațiile și sugestiile popu
lației. Dar ele pot fi sa
tisfăcute foarte bine doar 
prin conlucrarea cu între
prinderea noastră.

ca.

risipă 
alte 

înțe- 
că

locuitorii munici-
apelăm

Interviu realizat de 
C.T. DIACONU

Argumente
PENTRU DEZVOLTAREA SI PROTEJAREA 
ZESTREI DE FRUMOS A LOCALITĂȚILOR

Suprafața amenajată a 
spațiilor verzi în Valea 
Jiului însumează 262 de 
hectare. In acest an, ea va 
spori cu încă 12 hectare. 
Dealtfel, în primăvara lui 
1985, „zestrea de clorofilă" 
și de frumos a localităților 
municipiului a sporit cu 
arbori și arbuști ornamen
tali la Petroșani (2000 de 
bucăți), Petrila (.300), Vul
can (1200), Lupeni (1500). 
Din serele proprii ale în
treprinderii au fost sădite

(și acțiunea continuă), pen
tru îneîntarea 
pentru estetica 
peste un milion de 
Amenajarea și întreținerea 
acestor spații verzi costă 
aproape 2 milioane lei a- 
nul acesta. încă un argu
ment, deci, de factură e- 
conomică, pentru a proteja 
parcurile, rondurile cu flori, 
zonele verzi, pentru a res
pecta o muncă menită să 
aducă un plus de frumos 
și desfătare pentru noi.

ochiului, 
orașelor, 

flori.
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16
nr. 10/1982, 
îndatorirea 
întreținerea 
locuințelor,

k

ș

Reglementări
Conform articolului 

din Legea 
cetățenii au 
de a asigura 
și curățenia
a anexelor gospodărești, a 
curților. Ei au obligația 
să execute lucrările de 
întreținere și reparare a 
locuințelor, să asigure 
zugrăvirea și vopsirea 
părților exterioare ale 
clădirilor, înlocuirea

privind buna 
jgheaburilor și burlanelor 
degradate, să curețe ins
talațiile pentru evacuarea 
reziduurilor aferente i- 
mobilelor, să depoziteze 
reziduurile menajere nu
mai in recipienți sau lo
curi special amenajate în 
acest scop, să mențină 
curățenia trotuarelor, ri
golelor, părții carosabile 
a străzii, a locurilor de 
parcare pe care le folo
sesc.

I

tete !

â
1

Preveniți risipa I

Vn apei adresat tuturor

■ ÎNȘURUBAREA 
ROBINETULUI peste 

măsură produce de
fecțiuni.

K LA DEFECTA
REA ROBINETULUI 
adresați-vă imediat 
exploatării de gos
podărie comunală și 
locativă din locali-

Pagină realizată la 
cererea

ÎNTREPRINDERII 
DE GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ SI 
LOCATIVĂ 

PETROȘANI /

I
| Recomandări pentru îngrijirea apartamentului dumneavoastră
i
I
i

i
a

i
oI
I
I
i

• Aerisiți camerele, bucătăria, baia, 
celelalte încăperi de cel puțin două ori 
pe zi. In felul acesta preveniți apariția 
condensului și a igrasiei !

• Nu spălați parchetul cu multă apă. 
Prin umflarea lamelelor, acesta se de
nivelează și se degradează prematur.

• Pardoselile din linoleum se spală 
numai cu apă călduță. Apa fierbinte 
duce la dezlipirea stratului protector și 
a îmbinărilor.

• Nu montați antene improvizate pe 
acoperișul blocului. Acesta se poate de
teriora și apar infiltrațiile de apă.

• Nu evacuați apa caldă din cadă cu 
o temperatură mai mare de 40 de grade. 
Se produc deteriorări prin deformare, 
dezlipire a îmbinărilor la coloanele din 
PVC.

• Anunțați imediat I.G.C.L.-ul, prin 
dispecerat, dacă vi se defectează armă
turile de la robineții și bateriile pentru 
baie, instalația sanitară, sifoanele de 
pardoseală, radiatoarele de încălzire, 
vanele pentru deschiderea sau închide
rea coloanelor de apă din subsoluri. Re
parațiile trebuie executate numai de 
muncitorii autorizați ai întreprinderii !

Să gospodărim, 
cu chibzuință 

APA I ’
Pentru ca apa să ajungă 

în apartamentul dumnea
voastră, s-au făcut eforturi 
mari de investiții, mate
rializate în 118 kilometri 
de aclucțiuni, 263 de kilo
metri de rețele de distribu
ție, în mari rezervoare de 
înmagazinare. Ca să nu 
mai vorbim de captările 
existente și de cele care se 
vor amenaja, în urma unor 
importante lucrări. In pre
zent, în Valea Jiului, se 
captează 28 de milioane de 
metri cubi de apă. Un lac 
imens I Dar nu inepuiza
bil ! De aceea este în inte
resul fiecăruia, al nostru, 
al tuturor, să gospodărim 
cum se cuvine acest pre
țios lichid. Iată de ce, vă 
rugăm să meditați la
ceste exemple date de 
specialiști și să acționați 
în consecință :

■ prin defectarea și ne- 
Fepararea rezervorului 
de la wc-ul d intr-un a- 
partament se pot pierde 
zilnic 100 de găleți de apă, 
deci 30 de metri cubi pe 
lună. Calculat la 20 000 de 
apartamente din 
Jiului, rezultă, într-o 
600 000 de metri 
risipiți.

■ Prin scurgerea 
mănentă în grosimea 
chibrit a robinetului,
pierd zilnic 40 de găleți de 
apă.

Așadar, apelul pe care 
vi-1 adresează I.G.C.L. : 
MANIPULAȚI CU ATEN
ȚIE INSTALAȚIILE DE 
APĂ !

a-

Amnezie ?

gospodărire
De asemenea, potrivit 

articolului 17 din aceeași 
lege, asociațiile de loca
tari sînt obligate să mo
bilizeze pe toți locatarii 
la buna gospodărire și 
întreținere a locuințelor, 
a instalațiilor sanitare, a 
anexelor gospodărești, la 
respectarea regulilor de 
conviețuire socialistă, a- 

. părarea avutului obștesc, 
și întreținerea spațiilor 
verzi.

Serviciul 
al I.G.C.L. 
pe această 
lor la chirii pe anul 
că trebuie să-și achite da
toriile. Ei sînt: din Petro
șani — Gheorghe Loghin, 
(strada Aviatorilor, bloc 
7, apartamentul 6, cu un 
debit neonorat de 3 978 de 
lei), Constantin Juncu (str. 
Venus, bl. 4, ap. 38, cu 
3 374 lei), Viorica Olaru 
(str. Venus, bl. 5, ap. 70, 
cu 2 446 lei), Vasile Nastai 
(str. Aviatorilor, bl. 16, ap. 
2, cu 6 889 lei), Ana Biți 
(str. Aviatorilor, bl. 1, ap. 
6, cu 9 521 lei) ; din Lu-

de specialitate 
reamintește și 

cale, debitori- 
1985

peni — Eugenia Popescu 
(str. Spiru Haret, bl. 5, ap. 
13, cu 6380 lei), Nicolae Ros
togolea (str. 7 Noiembrie, 
bl. 14, ap. 3, cu 7 491 lei), 
loan Movileanu (str. Băr- 
băteni, bl. 26B, ap. 23, cu 
4 805 lei), Claudia 
T r e i n str.
Vladimirescu, bl. 37, ap. 
66, cu 4 800 Ici); din Vul
can — Antoniu Bunea (str. 
Viitorului, bl. A 6, ap. 43, 
cu 4 596 lei), Dumitru 
Zugravu (str. Mihai Emi- 
nescu, bl. 2, ap. 28, cu 
3 379 lei)

Tudor

Valea 
lună, 
cubi

per- 
unui

se
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încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Republica Democrată Germană

Plecarea din Berlin
Joi, 30 mai, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie 
în R.D. Germană a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, între
prinsă în R.D. Germană în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat.

Desfășurată sub semnul 
prieteniei și stimei recipro. 
ce, caracteristice relațiilor 
dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre România și R.D. 
Germană, această nouă în- 
tîlnire dintre cei doi con

(Urmare din pag. 1) 

berării dintre România șl 
R.D. Germană, pentru ri
dicarea acesteia pe o treap
tă nouă, superioară, asi
gură condițiile pentru in
tensificarea cooperării atît 
în domeniul producției, al 
ramurilor industriale de 
vîrf, cît și în domeniul ști
inței și tehnologiei.

S-a relevat, totodată, că 
schimbul de vederi, a evi
dențiat poziția comunii fa
ță de problemele funda- 

ducători de partid și de 
stat se înscrie ca un eve
niment de o deosebită sem
nificație pentru evoluția 
viitoare a legăturilor din
tre partidele, țările și 
popoarele noastre, deschi- 
zînd largi perspective am
plificării și adîncirii co
laborării pe plan bilateral, 
a cooperării economice și 
tehnico-științifice, conlu
crării pe arena internațio
nală, spre binele ambelor 
țări și popoare, în interesul 
destinderii, securității și 
păcii în Europa și în lume.

De la Palatul Consiliului 

încheierea convorbirilor oficiale
mentale ale vieții interna
ționale actuale, ceea ce a- 
sigură o temelie trainică 
conlucrării și colaborării 
celor două țări în lupta 
și eforturile țărilor socia
liste, ale forțelor democrati
ce, progresiste de pretutin
deni, pentru progres social 
și pace în lume, pentru so
luționarea constructivă a 
marilor și complexelor pro
bleme ce confruntă epoca 
noastră, în primul rînd a 
problemei dezarmării și a- 
părării păcii. 

de Stat, unde a avut loc 
ceremonia semnării docu
mentelor oficiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit pînă la aeroport de 
tovarășul Erich Honecker. 
Pe traseul urmat de coloa
na oficială, ca și la aero
port, numeroși locuitori 
ai Berlinului au făcut o 
caldă manifestare de prie
tenie înalților soli ai popo
rului român.

Ceremonia oficială a ple
cării a fost marcată de in
tonarea Imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste 
România Și R.D. Germane.

In încheierea convorbi
rilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, în
că o dată, vii mulțumiri 
pentru primirea călduroasă 
și manifestările priete
nești de care s-a bucurat 
în tot timpul vizitei și a 
adresat comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii 
din Republica Democrată 
Germană un salut cordial, 
tovărășesc din partea sa, 

■a comuniștilor și a între
gului popor român.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu însoțit de tova
rășul Erich Honecker a 
trecut în revistă garda 
militară și a primit defila
rea acesteia.

La scara avionului, tova
rășul Nicolao Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honec
ker și-au luat un călduros 
bun rămas. Cei doi condu
cători de partid și de stat 
și-au strîns îndelung mîi- 
nile, exprimînd încă o da
tă satisfacția pentru noua 
întîlnire avută și rezulta
tele fructuoase cu care s-a 
încheiat. .

Antrepriza tunete căi ferate 
Brasov> —

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 vor prezenta la sediul Turtele 
din stația C.F.R. Banița.

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

La rîndul său, tovarășul 
Erich Honecker, exprimîn- 
du-și satisfacția pentru re
zultatele vizitei, a rugat 
să se transmită comuniști
lor și poporului român sa
lutul și urările frățești ale 
comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii din Repu
blica Democrată Germană.

In legătură cu rezultatele 
vizitei, cu problemele dis
cutate și înțelegerile con
venite s-a adoptat un co
municat comun.

Vizitarea orașului Berlin

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 

utilaj minier Satu Mare
C.C.S.I.T.U.M. Satu Mare — filiala Petroșani 

încadrează pentru activitatea de 
cercetare-proiectare :

— ingineri (subingineri)
— tehnicieni

în specialitățile : mașini și instalații miniere, 
exploatări miniere, electronică, automatizări 
și electrificări miniere.

Doritorii se pot adresa personal condu
cerii care are sediul în strada Republicii nr. 
1 (platforma I.U.M. Petroșani), sau telefon 
direct 42964.

Se asigură retribuire în acord global.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Erich Honecker, 
a vizitat, joi dimineața, o- 
rașul Berlin, capitala R.D. 
Germane.

O scurtă oprire în Piața 
'Academiei — piață ce își 
regăsește azi, după re
construcție, înfățișarea și 
grandoarea sa de dinainte 
de război, cînd era consi-

Oaspefi ai muncitorilor fabricii de cinescoape
In continuarea vizitei prin 

orașul Berlin, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șul Erich Honecker au fost 
oaspeții muncitorilor fa
bricii de cinescoape color 
de televiziune.

Aplauzele și aclamațiile 
muncitorilor, urările la a- 
dresa • conducătorilor de 
partid și de stat ai celor 
două țări au conferit pri

derată una dintre cele mai 
vechi și mai frumoase rea
lizări artistice și arhitec
tonice ale Europei — oferă 
prilejul berlinezilor să facă 
o caldă manifestare tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Erich Honec
ker, care sînt salutați, în 
numele lor, do primarul 
capitalei R.D. Germane. 
Aici, în Piața Academiei, 

mirii o vibrantă atmosferă 
sărbătorească. Intîlnirea 
cu colectivul muncitorilor 
acestei întreprinderi a pus 
în evidență, ca și celelalte 
momente ale vizitei, senti
mentele de stimă și pre
țuire pe care oamenii 
muncii din R.D. Germană 
le nutresc față de condu
cătorul partidului și sta
tului nostru, bucuria de 

înalții oaspeți vizitează mo
numentalul edificiu Schaus- 
pielhaus — fostul teatru 
al Berlinului —, refăcut 
după proiectele originale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Erich 
Honecker sînt, apoi, oas
peții edililor în Piața Marx 
Engels, situată în zona cen

a-1 avea ca oaspete drag, 
sentimentele de caldă prie
tenie față de poporul ro
mân, dorința ca relațiile 
de colaborare ‘dintre cele 
două partide și țări să se 
dezvolte continuu.

In timpul vizitei au fost 
prezentate înalților oas
peți realizările și preocu
pările muncitorilor, ingi- 
norilor și tehnicienilor în

trală a orașului, și în 'Ale- 
xander-platz.

In continuare, coloana 
oficială de mașini parcurge 
centrul orașului, mari pie
țe și bulevarde, diferite 
cartiere ale Berlinului.

Pretutindeni, berlinczii 
fac înalților oaspeți o pri
mire călduroasă.

treprinderii. Vizitarea u- 
neia din liniile de fabrica
ție a . tuburilor cinescop a 
prilejuit, totodată, urmări
rea complexului proces de 
fabricație a acestor produ
se de înaltă tehnicitate.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honec
ker au semnat în Cartea 
de onoare a întreprinderii.

Mica publicitate
Serviciul contabilita

te mărfuri urează cole
gei lor TOMȘA ILEANA 
(LUCI) cu ocazia împli
nirii frumoasei vîrste 
de 50 arti, multă sănăta
te, viață lungă, fericire 
si un călduros „LA 
MULȚI ANI !“. (3784)

VIND autoturism Dacia 
1300. Lupeni, strada T.
Vladimirescu, bloc' 76; âp. 
32. Relații după ora 16. 
(3789)

VIND Trabant 601, Vul
can, telefon 70390. (3783)

VIND casă. Măgurii 28 
(lingă I.U.M.P.).

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 2079, eliberată 

de I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (3788)

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Ghidcr- 
sa Neculai, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar nu
lă. (3781)

PIERDUT legitimație' do 
serviciu pe numele Mîrza 
E v a, eliberată de’ 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (3782)

PIERDUT următoarele 
-foi do parcurs: 408066 —
25.06.1983 — Slabu Ilic, 
465097 — 19.12.1983 — Be- 

ria loan, 465098 — 19.11. 
'1983 — Muntean Constan
tin, 440002 — 11.01.1985 — 
Mic loan, eliberate de 
E.G.C.L. Vulcan. Lc decla
răm nule. (3785)

Duminică, 2 iunie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan. Micul zburător, 
(color). Episodul 8.

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc. Muzică 
populară (color).

13,00 Album duminica] 
(parțial color).

— Sub cer senin de pa
ce, copiii-s strop de 
soare.
Muzică și poezie. .

— Pagini cinematografi
ce vesele.

— Printre ramuri raze 
curg...
Recital „Savoy®.

— La zi în 600 de secun
de.

— Ecou de romanță.
— Tolesport.
— Meridianele cîntecu- 

lui.
— Din istoria filmului 

mut.
— Secvența telespecta

torului.
1‘»,00 închiderea progra

mului.

19,00 Telejurnal.
19.15 Țara mea azi. Noul 

bulevard (color).
19.35 Cîntarea României 

(color).
20.15 Eilm artistic. Floren- 

tiner nr. 73. Produc
ție a studiourilor din 
R.D. Germană. Pre
mieră TV.

21.35 Farmecul muzicii 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 3 iunie

20,00 Telejurnal.
20,15 Sub semnul priete

niei frățești.
Vizita oficială de 
prietenie a tovarășu
lui Nicolae 
Ceaușescu în R.D. 
Germană.
(color).

20,45 Priorități în econo
mie.
Creșterea nivelului 
tehnic și calitativ ai 
produselor.

21,00 Roman foileton. Fe
meia în alb (color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Marți, 4 iunie

20,00 Telejurnal.
— Pentru dezarmare și 

pace.

PROGRAMUL Țy
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Teatru TV.

Ochii care nu se văd.
Premieră pe țară (co
lor).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Miercuri, 5 iunie

20,00 Telejurnal.
20,15 Cabinet de infor

mare politico-ideolo- 
gică.

20,30 Luptăm pentru pa
cea lumii. Emisiune 
de versuri.

20,40 Film serial. Războ
iul independenței. 
Ultimul episod : Vic
toria (color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Joi, 6 iunie

20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Studioul tineretului.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 7 iunie
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.

20,25 Unire pentru pacea 
lumii.
Spectacol literar-mu, 
zical-coregrafic.

20,45 Efigii ale muncii. 
Momentul biruinței.

21,00 Cadran mondial.
Problema vitală a 
umanității: pacea,
dezarmarea.

21,15 Pagini din literatura 
românească în ecra
nizarea cineaștilor 
noștri.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului,

Sîmbătă. 8 iunie

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

mînă (parțial co
lor).

— Pe Argeș în sus... 
Melodii populare.

— Gala desenului ani
mat.

— Microrecitai instru
mental.

— Cîntecul cuvintelor. 
Poemele păcii.

— Atlas muzical.
— Univers românesc. 

1965—1985. Fapte ale 
devenirii,

—■ Melodia lunii... la a- 
legerea dv.

— Telesport.
— Tra viata — Verdi — 

Franco Zefirelli — Te_ 
reza Stratos — Placi
do Domingo (I).

— Autograf muzical: gru
pul coral „Song“.

14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia.
19.45 Antologia umorului 

românesc (Vț). (co
lor).
„Anotimpuri" — I.It. 
Caragiale (partea I).

20.30 Film artistic. Cedric, 
(color).

22,10 Telejurnal.
22.20 Mondovision (co

lor).
22.30 închiderea progra

mului.
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