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7 februarie a însemnat pentru minerii Văii Jiului

CEA MAI RODNICĂ ZI
A ACESTEI LUNI

• Combinatul minier Valea Jiului și-a depășit planul zilei cu 
de tone

• 7 întreprinderi miniere și-au realizat și depășit sarcinile 
nificate
• Cele mai constante realizări — zi de zi sarcinile de plan 

fost depășite — le înregistrează minele Lupeni, Paroșeni și Petrila
• La mina Lupeni s-a obținut cel mai mare plus de la începu

tul lunii - 829 de tone. In fruntea întrecerii se menține sectorul IV 
— cel mai mare și mai mecanizat sector al Văii cu 1852 de tone de 
la începutul lunii și 310 tone plus în ziua de 7 februarie.
• Mina Lonea pentru prima dată în această lună extrage supli

mentar 262 tone într-o zi (cea mai mare depășire a zilei), iar minele 
Vulcan, Dîlja și Aninoasa și-au depășit pentru a treia oară și res
pectiv a doua oară sarcinile zilnice planificate

• Mina Petrila — plus 713 tone de la începutul lunii și 242 de 
tone plus în 7 februarie — și-a depășit productivitatea muncii plani
ficată în cărbune cu 683 kg/post, iar la nivelul întreprinderii 
227 kg/post.
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Realizările deosebite înregistrate în ziua de 7 februarie de minerii Văii Jiului confirmă bunele rezultate înregistrate de ei în luna precedentă,La rezultatele amintite pînă acum adaugăm realizările obținute de sectoarele întreprinderirilor miniere Lupani Petrii a.

ANUL XXXV, NR. 8221

pla-

• LA LUPENI cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat sectoarele IV, V, VI și VII care de la 
începutul lunii au acumulat plusuri de 1852 de to
ne, 148, 219 și respectiv 142 de tone prin cărbunele 
extras suplimentar în ziua de 7 februarie.

® LA MINA PETRILA în fruntea întrecerii se 
situează sectorul IV cu un plus, la zi, pe această lu
nă de 1230 de tone și 288 în ziua de 7 februarie, sec
tor care și-a depășit productivitatea muncii planifi

cată în cărbune cu 1607 kg/post și 550 kg/post la nivel de 
sector. Rezultate bune, în ziua de 7 februarie și de 
la începutul lunii, au obținut și minerii sectorului V ' 
— 215 tone plus în ziua amintită și 80 de tone de la 
începutul lunii.

de finisaj 
împreună 

Popa

Blocul nr. 17 din Uricani se află în faza 
interior. In foto • ing. Constantin Căiăloru 
cu șefii de echipă Nicolae Avram și Ilie 
consultă asupra lucrărilor ce Ie execută.

Foto : Gh. OLTEANU

se

Pe linia măsurilor de redresare a activității minei Livezeni

Finalizarea grabnică 
a noului flux de transportI.M. Livezeni a încheiat luna ianuarie cu o nereali- zare a sarcinilor la producția fizică de cărbune de aproape 6 000 tone. Care sînt cauzele care au condus la această situație ? : întrebarea i-ain adresat-o inginerului Victor Apostu, șeful nei. sectorului I al miIn luna ianuarie, ca februarie, linia de de care am dispus

Un brigadier cu care sec
torul de investiții al minei 
Paroșeni se mîndrește : Ion 
Grigorescu. Iată-1 în ima
gine cu unul dintre orta
cii săi la ieșirea din șut.

și în front s-a situat la nivelul planului de producție. Fronturile sînt plasate cu forța de muncă necesară. N-am -reușit să asigurăm însă brigăzilor tocmai e- sențialul : vagonetele , în care să încarce și să transporte cărbunele. Schimburi în șir, brigăzile din abataje și de la lucrările mi-

niere de pregătiri au fost puse în situația de a aștepta pornirea fluxului de transport. Insumînd opririle accidentale pe flux, am ajuns în luna ianuarie. : a acestui an la o stagnare de 10 zile. Desigur, manifestat cauze și altă natură, dar strangulările pâ actualul traseu de transport constituie cauza predominantă. Tocmai de aceea finalizarea cit mai grabnică a noului flux de extracție, aflat în execuție, este un obiectiv central de a cărui finalizare depinde creșterea producției fizice de cărbune la nivelul planificat.Este necesar șă facem precizarea că actualul flux de transport între abataje . și puțul de extracție ale

s-au de

I.M. Livezeni are trei porțiuni distincte — orizontul 475, unde încarcă abatajele, apoi descensoarele pe care producția coboară la orizontul 300 și, în sfîr- șit, „magistrala cărbunelui" de la acest orizont, Descensoarele s-au dovedit improprii transportului ritmic al producției, de la bun început funcționarea lor a continuat să se înrăutățească, stagnînd producția și obligînd conducerea întreprinderii să reamenaje-

ze,-ea o soluție provizorie, vechiul traseu de extracție pe puțul est. Acesta este un mare inconvenient. I.M. Livezeni trebuie să răspundă, încă în 1979, u- nor însemnate creșteri la producția de cărbune. Orice soluție provizorie, deci și aceasta cu descensoarele. nu a reușit și nici ■ nu va reuși să rezolve o problemă esențială de: care depinde realizarea planului : transportul neîntrerupt al cărbunelui spre ziuă.Despre ceea ce țiat și întreprins prezent pentru i noului flux de îmbunătățit, capabil să răs-
A. HOFFMAN

> s-a mi- pînă în realizarea extracție

Agendă școlară. • La școlile generale 
nr. 4, 5 'si 6 din Vul- can a fost întocmit programul de pregătire a curșanților de la fără frecvență. In fiecare duminică (începînd din 11 februarie), de la ora 9, . în fiecare unitate de în- vățămînt vor fi organizate cursuri pregătitoare, meditații și consultații-• în unitățile de pionieri din Valea Jiului se desfășoară în această perioadă ceremonialul de rostire și depunere a „Legămîntului pionieresc" de către pionierii din clasele a V-a. Aceste acțiuni solemne au un caracter complex, fiind organizate programe educative și culturale la care participă elevi și comandanți instructori din mai multe școli.• „Forme și metode folosite de organizațiile pionierești și de șoimi ai patriei în activitățile cultural-artistice" a fost tema unui schimb . de experiență caro a avut loc ieri la punctul de informare și documentare al Comitetului orășenesc de partid din Lupeni. Au ‘ participat comandanți, instructori de pionieri, din clasele I-IV și educatoare din grădinițele orașului.• Sub genericul „Eroi au fost, eroi sînt încă", saptămîna trecută Casa pionierilor și șoimilor patriei din Vulcan a organizat, în colaborare cu cinematograful din localitate, vizionări ale filmului „Ecaterina Teo- doroiu“. Au peste 2 500 de toate școlile participat elevi din generale.
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îe.. .-.4 .. SJ..... .......... ).jCondica de sugestii și reclamații este un obiect atît de cunoscut îneît ne scutește- de alte . explicații. Mai puțin cunoscute sînt răspunsurile tăioase date uneori cetățeanului care a avut ceva de declamat, și-a exprimat o opțiune. Iată cîteva mostre. Ana Ispir, o gospodină din cartierul Coro- ești — Vulcan se supără că i s-au vîndut legume de calitate inferioară și vinovatul notează scurt i „Clienta nu cunoaște și face pretenții". Minerul .Ioan Stoichiță din Lonea are impresia că frizerii nu respectă rîndul și e admonestat : „Dumnealui , . ...a venit ultimul și voia bind, cine are prerogati să fie servit primul". în- va răspunsurilor ? De ce tr-o unitate comercială nu se iau măsuri cînd re- din Petroșani solicitanții clamațiile se adeveresc? sînt puși mereu la punctprin rățoieli, unui sesi- Dumitru Dem. IONAȘCU

Condicazează în condică și primește următorul răspuns „întrucît n-ați fost civili zat cîrid personalul primea marfă și erau nervoase, foarte bine v-au făcut. Folosiți cu încredere în continuare, serviciile unităților noastre", într-o cofetărie cu „fumatul strict interzis", un client face observații personalului care îmbîcsește aerul cu fumatul țigărilor zi de zi, iar sub re- clamație e notat: „Dacă nu-i place să-și caute altă cofetărie mai sfîntă". Și te întrebi, nu fără uimire : atunci ce fost mai are obiectul numit condică ! Și, la drept vor
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(Continuare în pag. a 2-a)

uteciștiicomite-

avea loc m ziua de martie a.c. (Titu Cornea)

recent la fost adu-
concurs pentru testa- candidaților de lucră- librar. Tinerii intere- (în vîrstă de cel mult

organiza mnne (la ora 10) un rea tor sați21 ani, absolvenți ai liceului) pot solicita ții de la sediul
Din inițiativa

tului orășenesc Vulcan alU.T.C. elevii uteciști ai (colilor din localitate or-

informa- librăriei. vidențiindu-se ' Ion Pavel, și Avram Vîrjan.

La Uricani a avut loc faza pe localitate a concursului patrulelor pionierești de circulație. Patrula de la Casa de copii școlari, dovedind bogatecunoștințe despre circulația pe drumurile publice, a cîștigat faza pe localitate a concursului și dreptul de a participa la etapa municipală, care va

Teatrul de păpuși din Alba Iulia susține astăzi trei spectacole (în sala clubului de la orele 10, 12 și 14) pentru copiii din Vulcan. Va fi vizionat spectacolul realizat ■ cu piesa „Crăiasa zînelor". 
(T.S.)La librăria „Ion Creangă" din Petroșani se va

**?>
ii.* «li

ganizează acțiuni de muncă patriotică pentru economisirea materialelor, într-o singură zi printr-o astfel de acțiune patriotică desfășurată I.M. Vulcan au I
Inate 500 kg de cupru, e- |

j.. ,se uteciștii . Iulian Pașca I 
(V.s.)

na informam I



Steagul roșu VINERI, 9 FEBRUARIE 1979

Calitatea reparațiilor 
și reviziilor 

depinde de pregătirea profesională 
a oamenilor

i Moment hotărîtor în viața 
unui tînăr colectiv de muncă 

Angajare fermă in bătălia 
pentru rezultate superioareDesfășurată într-o atmosferă de înaltă responsabilitate muncitorească, adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la l.R.I.U.M.P. a analizat cu multă exigență activitatea desfășurată de consiliul oamenilor muncii ca organ de conducere colectivă. Cu insistență dezbaterile s-au oprit asupra cauzelor care au determinat nerealizarea, 

în primul semestru al anului trecut, a principalilor indicatori tehnico-econo- mici. între aceste cauze au fost menționate neajunsurile din aprovizionarea cu materiale și lipsa unor capacități de producție. Colectivul l.R.I.U.M.P. a reu
șit’totuși în semestrul II 
al anului 1978 să învingă inerentele greutăți ale începutului și să realizeze, chiar să depășească, sarcinile de plan. Astfel, indicatorul producția netă 
a fost depășit cu 18,3 la sută, iar productivitatea muncii planificate cu .10,4 
la sută.Vorbitorii, au subliniat ce trebuie făcut pentru ca întreprinderea să înregistreze noi succese.„Anul trecut a fost un «an de experiență ..pentru noi", a spus în adunare subinginerul Eineric Ger- 
tfely, șeful secției de stîlpi hidraulici. La această experiență s-au mai referit și alți vorbitori. Despre ce este vorba ? Despre experiența organizării și mobilizării potențialului întregului colectiv pentru învingerea greutăților, pentru asimilarea de noi utilaje, precum și despre experiența echipeloi- „service". Lu
cian Eftimie, secretarul organizației U.T.C., a scos în evidență activitatea brigăzii „service", brigadă de tineret condusă de Emil Boncovici, care și-a luat „atestatul" la introducerea complexelor mecanizate de la Aninoasa și Lonea. Re- ferindu-se la calitatea reparațiilor, maistrul Fran- 
cisc Matyus afirma : „Calitatea reparațiilor depinde în primul rînd de pregătirea profesională a oamenilor, pregătire care la formațiile noastre de lucru nu poate fi pusă la îndoială. O problemă cu care ne mai confruntăm,- din
„Steagul roșu" a criticați 

organele vizate răspund

RECEPTIVITATE, 
MASURI OPERATIVEIn articolul „în pofida 

strădaniilor colective, in
disciplina provoacă dere
glări în transportul în co
mun", publicat în nr. 8207 din 23 ianuarie al ziarului nostru, inseram concluziile unui raid-anchetă de amploare pe traseele de circulație din municipiu. în material erau criticate abaterile unor șoferi de pe autobuze, care prin indisciplină, sfidează preocupările conducerii E.T.P. de a reglementa transportul în comun. Ca răspuns, conducerea E.T.P. arată următoarele : „Articolul apărut a fost prelucrat în data de 23. ianuarie 1979 cu toți conducătorii auto, a- trăgîndu-li-se atenția să o astfel de comportare umbrește activitatea tuturor 
celor ce lucrează în transportul în comun. Toți cei vizați în acest articol au 
fost sancționați eu MUS
TRARE". 

păcate, și astăzi este transportul echipelor „service" la întreprinderile miniere, în acest sens am solicitat luarea unor măsuri eficiente și de durată". Pe marginea minuțioasei dări de seamă, la dezbateri au mai participat tovarășii 
Ion Zburlea, Ion Voicu, 
Francisc Lazăr, Gheorghe 
Dricu, Francisc Gyorfy, Ni-

Adunări generale ale oamenilor muncii

colae Borbely, Oprișan E- 
nache, Ion Herman, Pe

tru Manea, Ion Ghinea, care au subliniat numeroase rezerve interne ale secțiilor și atelierelor, au făcut propuneri care să stea în atenția organului de conducere colectivă, precum și a Combinatului minier. între acestea amintim : dotarea cu mașini-u- neltc, cu scule și dispozitive, suplimentarea capacității de transport auto (transport efectuat de S.T.R.A.), îmbunătățirea a- provizionării cu materii prime și piese de schimb, dotarea în continuare a unor ateliere prin autouti- lare. Participau iii la discuții au f ă c u t cunoscute angajamentele tovarășilor lor de muncă și hotărîrea acestora de a-și îndeplini exemplar sarcinile de producție în acest an hotărîtor al cincinalului. Vizî'nd activitatea productivă de viitor a întreprinderii, munca de perspectivă a C.O.M., a organizației de bază, dr. ing. Anton 
Bacu, directorul l.R.I.U.M.P., a subliniat necesitatea ca „fiecare om al muncii să simtă, prin prisma propriei conștiințe răspunderea participării la rezolvarea problemelor cu care se confruntă întreprinderea și, implicit, răspunderea privind realizarea ritmică a sarcinilor de plan".

Constantin GRAURE

NOTA REDACȚIEI : în 
adunare s-au ridicat unele 
probleme privind sprijinul 
pe care trebuie să-1 acorde 
C. M. V. J. întreprinderii. 
Despre acestea, intr-un vi
itor articol.

Finalizarea fluxului de transport
• (Urmare din pag. I)pundă exigențelor actuale și de perspectivă ale producției, ne-a vorbit tovarășul Ștefan Puican, președintele consiliului oamenilor muncii al minei :— Pentru porțiunea din flux care ne-a ridicat cele mai multe probleme în extracție, cea între orizonturile 475 și 300, am întocmit program de lucru pentru execuția unui nou plan înclinat In principal, noul traseu cuprinde silozuri de înmagazinam atît la nivelul orizontului 475, cît și deasupra orizontului 300, care însumează cea. 1 000 tone cărbune. între ele producția ise va transporta cu trei transportoare metalice de mare capacitate, pe o lungime de cca. 450 metri, și o bandă cu covor de cauciuc pe alți 250 metri. La 30 ianuarie, cu o zi în avans față de termenul cuprins în programul de lucru, lucrările miniere au fost străpunse. De la 1 februarie, în paralel cu •menaja

Pentru colectivul întreprinderii de tricotaje din Petroșani adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii are semnificații aparte. S-a făcut primul bilanț al primelor patru luni de activitate și s-a constituit primul organism colectiv de conducere — consiliul oamenilor muncii. Și, cu acest prilej, 
s-a ajuns și la primele concluzii. S-a pornit pe un drum bun, dar tînărul colectiv are la îndemînă multe posibilități de ridicare a ștachetei rezultatelor obținute în muncă.Să exemplificăm: drumul parcurs de acest colectiv s-a înscris în trimestrul IV al anului trecut pe o traiectorie ascendentă. De la 4 000 bucăți tricotaje realizate (cu 1 000. sub sarcina planificată pentru prima lună de producție) s-a ajuns în luna decembrie la 15 000 bucăți livrate, , (cu 4 000 peste plan) pentru ea în ianuarie 1979 să fie livrate beneficiarilor 24 000 de tricotaje, eu 2 000 peste prevederi.S-ar putea crede că par- ticipanții ia dezbaterile purtate în adunarea reprezentanților oamenilor 

La restaurantul-școală „Carpați" elevii îmbină 
cunoștințele teoretice cu practica ..pe viu” in însuși
rea viitoarei meserii. Foto : O. GEORGE

rea lor definitivă, am inițiat etapa următoare a programului — transportul și montarea utilajelor pe flux. Această etapă, așa cum s-a stabilit inițial, urmează să se încheie la 1 martie a.c.— Doriți să realizați astfel -lin flux de transport e- ficient, astfel Incit să se elimine stagnările în transport. Surprinde, oarecum, faptul că intenționați să u- tilizați pe un flux principal de extracție transportoare metalice, utilizate in practică doaj- în abataje și preabataje. Care e rațiunea unei asemenea opțiuni?— Soluția definitivă va cuprinde cum e și firesc benzi de transport cu covor de cauciuc. Am optat, .deocamdată, pentru transportoare metalice deoarece, așa cum s-a observat în practica I.M. Livezeni, presiunea mare din lucrările miniere se stabilizează abia după trei și chiar patru rearmări consecutive. Am ales transportoarele metalice, ele fiind mai robuste acum la început pen

muncii s-au declarat mulțumiți de aceste rezultate. Dar, atitudinea muncitorească, responsabilă a a- cestui colectiv muncitoresc în formare s-a făcut pe deplin simțită dînd adunării atributele căutării de noi căi pentru sporirea e- ficienței. economice. Faptul că în primele luni do producție nu s-au realizat sarcinile nici la producția netă, nici la beneficii, arată că nu s-a acționat cu toate pîrghiile pentru atingerea acestor indicatori sintetici — expresie concretă a noii calități a muncii. Vorbitorii — 
Vasile Șvabu, Ibal.va Deac, 
Rodica Căpîlneanu, Maria Pascu, Daniela Potroca și alții (după epuizarea listei încă cinci reprezentanți au cerut să ia euvîntul) au subliniat necesitatea îmbunătățirii organizării muncii în fiecare, schimb, a a- provizionării cu materiale — în special fire de calitate superioară — pentru a spori produsele de calitatea I livrate beneficiarilor de la 66 la sută cît s-a realizat, la cel puțin 96 la sută planificat. Pentru aceasta însă trebuie să se depună un efort continuu în vederea ridicării calificării . profesionale a muncitoarelor, fapt ce se va reflecta direct în reducerea consumului de materie primă și deci și a materiale- 

tru contracararea efectelor presiunii miniere. Soluția a fost adoptată in urma consultăfii unui mare număr de specialiști și oameni ai muncii, ea oferind convingerea că. după punerea în funcțiune a noului flux de , transport brigăzile vor dispune de condiții oplimfe de lucru, iar mina își va realiza ritmic sarcinile la producția fizică de cărbune.
Așadar, în luna martie, 

noul flux de transport al 
I.M. Livezeni va fi pus în 
funcțiune. Lucrările mi
niere fiind finalizate, efor
turile colectivului sînt a- 
cum îndreptate spre trans
portul și montajul utilaje
lor grele. Se lucrează du
pă un program precis, de
taliat. Fiecare zi cuprinde 
sarcini concrete pentru 
echipele angajate în ma
terializarea sa, la care 
participă atît formațiile 
compartimentului electro
mecanic al minei, cît și c- 
chipe date în sprijin de 
către sectoarele producti
ve, interesate direct în gră
birea execuției.

Tricotoarea Maria Parizek, una din tinerele meseriașe 
a cărei conștiinciozitate și dăruire în muncă sînt 
cunoscute și apreciate in secția de tricotaje a 
noii fabrici din Petroșani. Foto : I. LICIUlor secundare rezultate în secția de confecții. împărtășind pe deplin această propunere (discuțiile au fost deosebit de bogate în propuneri concrete, dovadă a răspunderii muncitorești în acțiune), directorul tehnic al Centralei de tricotaje, Nicolae Breazu, a subliniat necesitatea creării unui atelier-școală unde să se asigure atît calificarea noilor muncitoare cît și ridicarea continuă a calificării profesionale.I s-a cerut consiliului oamenilor muncii să se preocupe în mod deosebit de ridicarea calificării profesionale a lucrătoarelor întreprinderii, de întărirea ordinii și disciplinei.Planul de măsuri, completat cu propunerile numeroase făcute în adunare, prevede îmbunătățirea calității produselor. pentru satisfacerea exigențelor impuse compartimentului de creație în

Comportări meritorii 
în etapa județeană a ,,Daciadei“

• ȘAH și TENIS DE 
MASA. Sînjbătă și duminică, sala polivalentă din Deva a găzduit etapa ju- . dețeană a „Daeiadei" la șah și tenis de masă pentru categoria 10-14 ani (f + b) unde reprezentanții municipiului nostru s-au comportat bine, obțiiiind2 titluri de campioni județeni ai „Daeiadei" prin Constan.ttin Tulană. elev al Școlii generale nr. 4 Vulcan — la șah și Vasile Rusu, elev al Școlii generale nr. 2 Lonea —- la tenis de masă. Locurile doi, la șah, au fost ocupate de Floriea Narita, e- levă a Școlii generale nr.3 Lupeni, iar Cristina Bă- duleșcu, eleva Școlii generale nr. 6 Petroșani, s-a

Pentru iubitorii schiului

Un nou baby-schi în ParingPrintre cele moi noi dotări din Paring se numără baby-schiul din poiana de sub stația meteorologică. Meritul construirii acestui baby-schi aparține colectivului
l.RIU.M.P. în frunte cu ing. Anton Bacu, directorul unității. Lucrările. au fost conduse de maistrul Francisc Matyuș, Cu destule eforturi, spre înălțimile înzăpezite, a fost transportat un troliu și materialele necesare. Meseriași price- puți și harnici, cirm sînt electricianul Alexandru Comaromi, lăcătușii Victor Cucu, Ioan Cătană și mai tînărul lor coleg o-exl Băncilâ, în frunte cu maistrul Francase f io yu.ș, au muncit 

vederea realizării unor produse care să răspundă e- xigențelor beneficiarilor.în acest an întreprinde- . rea va intra într-o nouă fază de dezvoltare. Producția va marca de la o lună la alta sporuri care în trimestrul IV vor trebui să ajungă la 225 000 bucăți de tricotaje. Dacă facem o comparație cu trimestrul IV al anului trecut saltul este de-a dreptul impresionant. Dar, așa cum s-a subliniat în a- dunare. acestea trebuie să fie realizate la înalte exigențe calitative.Angajamentul asumat de membrii celui mai tînăr colectiv muncitoresc din Valea Jiului de a realiza peste prevederi 1 500 bucăți tricotaje, de a spori producția netă cu 30 000 lei, deși modest, el reflecții, preocupările lui de auto- depășire, pentru realizarea sarcinilor de plan.Dragoș CALIN 

clasat pe locul trei.
• SANIE, categoria 14-19 

ani. Peste 60 de concurenți din licee și grti./urile școlare din județul Hunedoara, au participat la etapa județeană a concursului de sănie desfășurat pe pîrtia amenajată în Paring.Sportivii Văii Jiului, majoritatea elevi'al Grupului școlar minier Petroșani, care frecventează antrenamentele în cadrul secției de sanie, au cucerit majoritatea locurilor fruntașe. Clasamentul. 
Fete : locul 1. Rita Ghior- ghița ; 2. Sorina Romoșan; 3. Sica Constantin. Băieți: 1. Mihai Mititelu ; 2. Constantin Ilie,. G.S.M. Lupeni ; 3. Francisc Simion, G.S.M. Petroșani.

Aurel SLABII

voluntar multe ore. Au montat pilonii de dirijare, s-a făcut instalația de. lorță necesară și s-a întins un cablu de vreo 500 metri. Lîngă Stația meteorologică s-a fixat capul de întoarcere a cablului, iar pentru protejarea trolyului și a instalației electrice au construit un adăpost. Odată terminată lucrarea, baby- schiul a fost dat în grija cabanierului Victor Mihuț, de la „Căsuța din povești11. Spre satisfacția lor, schiorii urcă acum ușor panta, pentru a coborî din nou la Vale, deci pentru a practica în condiții optime, moderne, acest frumos s sport al înălțimilor.
D. CRIȘAN
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Ascensoarele trebuie corect 
folosite și bine întreținuteAm dacției, Nicolae Lupeni.

pornit pe urmele unor însoțiți de depanatorii Ciurea de la secția din sesizări adresate re- Mihai Cîrciumaru și Vulcan a E. G. C. L.Primele două blocuri vizitate, respectiv D 5 și D 6 de pe bulevardul Republicii, ne-au oferit o constatare îmbucurătoare. Toate cele patru ascensoare funcționau normal.La blocurile Al și A 2 am întîlnit aceeași situație bună cu o excepție, la blo- ' cui A 2 unde ușa liftului nu se deschide la etajele IV și VII din cauza lipsei carcasei de broască. După cum ne spunea M. Cîrciumaru, aceste carcase fiind în prezent din material plastic, au o durată de funcționare mult mai scurtă decît cele din fontă, se defectează repede, iar de altele pentru înlocuire nu se dispune în număr suficient. De fapt, lipsa pieselor de schimb, nea Nicolae Ciurea,una din problemele cele mai acute cu care secția se confruntă. Ca de altfel și lipsa unui 1 atelier de rebobinat motoare. Datorită acestui din urmă fapt, ascensorul de la blocul F 2 de pe bulevardul Republicii nu funcționează de cî- teva luni.Pe Aleea Viitorului constatările ne completează părerea că în general liftierii din Vulcan își fac da-

spues te

Dovadă ? La blocu-toria.rile A 4, A 5 și A 6 ascensoarele funcționau ireproșabil, așa cum ne declara Maria Dinea (A 4), Cornel Macăvei, președintele blocului A 5, sau președintele blocului A 6, Mihai Stoica. Eforturile lifti-

con- VIU, repa- lată
tîmpinat cu... apă. Aceasta curgea pe scară și acoperea literalmente tot parterul. De vină era o ductă spartă la etajul care „nu s-a putut" ra de cîteva luni.încă un exemplu care demonstrează . nerezolvarca operativă a sesizărilor locatarilor de către secția din Vulcan a E.G.C.L. Lupeni. La blocul 1, așcenso- rul funcționa. Am aflat

■ ■•■■■■■■■•■■■■■■■„„•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■a

Pe urmele unor sesizări
•■■■■■■■■•I■erilor sînt însă ; zadarnice în cazul locatari cum sînt C.L. G.C. din blocul trîntesc ușile și murile liftului.Pe strada Șt. așteaptă însă o serie surprize neplăcute. ~ la blocul 3. Balamaua de la ușa ascensorului este ruptă de aproximativ o lună. E.G.C.L, Lupeni nu întotdeauna dovedește promptitudine în rezolvarea sesizărilor locatarilor. Oare este nevoie de mai bine de o lună pentru ca o masH cu un aparat de sudură să se deplaseze la acest bloc pentru a fi sudată ușa liftului ? Blocul 2, de pe aceeași stradă, ne-a fa

aproape unor Și A 6, care sparg gea-O. Iosif ne de Prima,

cuîn în
însă aici o atitudine totul ieșită din comun de autentic vandal, data de 1 ianuarie a.c.,jurul orei 10, locatarul (dacă i se mai poate spune- așa) Ion Urzică și-a demonstrat apriga-i vitejie în luptă cu nevinovatul ascensor. Fiind într-o a- vansată stare de ebrietate, 
a intrat' cu patentul în ascensor, i-a spart geamurile, i-a zgîriat pereții interiori, stare pentru tănjîni.să fie completă, la ultimul bloc de pe strada Șt. O. Iosif, respectiv blocul 4, ascensorul nu mergea, a- vînd rupt arcul extensor de la ușa de la parter. în-

aducîndu-1 '• într-o de nefuncționare aproape două săp- Și pentru ca lista

soțitorul nostru, Nicolae Ciurea, ne-a promis repararea lui a doua zi. în dialog a intervenit aici locatara Maria Jiga: „Să știți că liftierii se străduiesc, vin să remedieze defecțiunile cînd sînt chemați. Dar unii locatari nu folosesc în mod civilizat liftul". Chiar să nu fie în stare unii oameni să folosească ascensorul fără a-1 deteriora ? Ușile forțate, rupte din balamale, casetele de comandă exterioare smulse de la locul lor, becurile și geamurile sparte — toate acestea constituind imaginea deprimantă întîlnită la blocurile 4 și 6 de pe strada M. Emi- nescu, ne-a dovedit că nu. Blocul 2 de pe aceeași stradă a fost dat în folosință de mai bine de un an de zile, dar ascensorul lui nu a funcționat nici o zi. Stăm de vorbă cu tovarășul Mihai Stanciu, președintele blocului. „Sincer să fiu, nu știu ce să le mai spun oamenilor. Mă duc săptămî- nal și insist, poate-poate ne pornește și nouă ascensorul. Am auzit că este unul de tip nou, cu „memorie. Nu am aflat însă explicația întârzierii punerii lui în funcțiune". Iată un adevărat record de tărăgănare. Lucrarea este e- xecutată de echipa condusă de Vasile Șaman de la E. G. C. L. Petroșani. De felul cum a lucrat și cum nu lucrează această echipă noi. în ianuariene-am convins și ziua raidului, 29a.c., la ora 13 (ca de altfel toată ziua respectivă), nimeni nu a lucrat la respectivul ascensor.

Cititorii au cuvîntul
Necesitatea unei reparațiiductă principală conduce la risipirea unei mari tități de apă. Cit a gerul aspru era mai să se facă reparația înlocuirea conductei pricina. în prezent că se poate interveni tru executarea necesare și sipa de aj^î

„ Conducta ce alimentează cu apă Remiza de locomotive și cartierul Dărănești din Petroșani este în pre- z.ent spartă. Este o defecțiune ce se repetă a opta oară în ultimii ani. Din noiembrie anul trecut, cînd s-a spart ultima oară, apa inundă strada Transilvaniei, gheața groasă îngreunează circulația pe strada respectivă ca da Bucegi. în spărtura din

can- fost greu sau cu cred pen- reparației astfel opri ri- potabilă.și pe stra- același timp, această con-
GHEȚU, 
organizației

Victor 
secretarul 
de bază P.C.R. cartier

Dărăneșli

Dorințe justificateLocuitorii din colonia de jos a orașului Petroșani cumpără legume și fructe de la unitatea nr. 40. Deși foarte aproape de depozitul C.P.V.I.L.F., unitatea respectivă nu poate oferi cumpărătorilor o gamă variată de mărfuri și în cantități suficiente. In plus conservele de legume și sticlele cu sirop sînt albe de praf, dovadă că nu au mai fost șterse de multă vreme, iar curățenia în u- nitate lasă de dorit. Locuitorii din această parte a orașului ar dori ca și unitatea din cartierul lor să

fie bine aprovizionată șî curată așa cum trebuie să fie un magazin de desfacere a produselor agro-ali- mentare. Și ar mai dori ca echipele de control al oamenilor muncii să . treacă pragul acestei unități comerciale.
Vasile VASILESCU. 

Petroșani

Rezervat... pentru ce ?

Raidul nostru conduce la cîteva concluzii. Buna 
funcționare a aseensoarelor reclamă în foarte multe 
cazuri o mai mare răspundere cetățenească din 
partea locatarilor deoarece s-a văzut că acolo unde 
ele sînt exploatate și gospodărite cu atenție funcți
onează pe măsura așteptărilor. Acolo însă unde unii 
locatari se comportă huliganic, devastînd lifturile, re
zultatele nu pot fi decît asemenea celor întîlnite și 
prezentate de noi. Secția din Vulcan a E. G. C. L. Lu
peni are obligația să se preocupe mai intens de eli
minarea operativă a defecțiunilor apărute Ia aceste 
instalații. Datoare sînt să se ocupe de educarea 
și instruirea locatarilor asupra modului de folosire 
corespunzătoare a aseensoarelor, în primul rînd, aso
ciațiile de locatari.

Alexandru TATAR

Imaginea de față în
fățișează clădirea uneia 
din secțiile fostei Ma
ternități din Petroșani. 
Părăsită, ea a ajuns a- 
cum Ia dispoziția oricui: 
geamuri sparte, ferestre 
și uși lipsă etc.

SEMNE DE ÎNTREBARE
A CUI ESTE CLĂDI

REA ? ...Avînd în. vedere mențiunea „Accesul bolnavilor interzis 1" rămasă intactă pe o ușă, e sigur că imobilul cu numeroase camere din vecinătatea clădirii în care a funcționat maternitatea din Petroșani a aparținut de aceasta și a servit cazării bolnavilor. Maternitatea s-a mutat, iar fostul ei imobil a rămas, după cîte se pare, fără stăpîn. Cum arată a- cum ? în paragină, cu"' a- proape toate geamurile sparte, cu eereevele, calorifere și instalații sanitare distruse, cu părțile din lemn în curs de împuținare, de jos și pînă-n pod, totul demonstrînd o crasă neglijență față de bunul obștesc. Cui aparține, de fapt, această clădire ? (în foto). Poate ne spune conducerea E.G.C.L. Petroșani — Petrila.
PARCARE PE TROTU

AR ? Trotuarele, inclusiv cel din fața hotelului nou cu bar din Petroșani sînt,

după cum se știe, destinate circulației Conducătorii autovehiculelor23 B 3176, 016082 B —„Lada" etc. dau aitâ destinație trotuarelor respective, parchează, ziua și noaptea, autovehiculele pe ele. în ultima vreme, au extins parcarea și pe zona verde de lingă hotel. Aceeași destinație dau trotuarului din dreptul șantierului viitorului supermagazin din Petroșani, deși în a- propiere se află spații ' de parcare reglementare, și conducătorii autocamione- tei ARO21 HD 3388, microbuzului 21 HD 2091, autoturismului de teren 2842 șiz alții, Nu-i nimeni ?
BEC PRETENȚIOS, necesar ea în strada Engels, porțiunea de la bariera C.F.R. și pînă la magazinul alimentar nr. 13 din Petroșani să funcționeze un bec mare. Noaptea, bineînțeles. De mai

pietonilor, și posesorii 35 B 349,

21 HDvedeEsteFr.

mult timp insă, becul respectiv arde și ziua, îndeosebi în zilele de duminică. Noi zicem că aceasta înseamnă risipă de energie. Ce zic gospodarii depozitului amplasat în clădirea respectivă, pentru că număr nu are ?
CÎT DE GOSPODARI 

SÎNT STUDENȚII ? Vreți să vedeți cit de „gospo- dari“ sînt studenții — ne sesiza un muncitor —, mergeți și vedeți peisajul din jurul căminelor studențești nr. 2 și, îndeosebi, nr. 3. Am mers. Și am văzut un peisaj pe care nu-1 descriem din considerente de respect pentru calitatea de student. Nu credeți, stimați studenți din căminele mai sus enumerate, că e cazul și timpul să puneți mîna pe mătură și să ieșîți în jurul caselor în care locuiți pentru a face ordine ? Aspectul deplorabil din preajma căminelor voastre nu vă onorează.
T. V.

Acțiuni cu filmul pe 
teme de circulație în zilele de joi și dumi- trecute „Cultu- au fost acțiuni de cir- număr majori- școlilor au aflat

nieă ale săptămînii în cinematograful ral" din Lupeni organizate două educative pe culație. Un de spectatori tate elevi ai Lupeni — ceva din consecințele respectării regulilor circulație. Ei au urmărit și comentat cu viu interes filmele realizate de întreprinderea cinematografică în colaborare cu Miliția județeană Hunedoara cu temele: „Vremea și viteza", „Transportul în comun", „La locul faptei" „Noaptea pe șosea".
Gabriela ANDRAȘ, 

Lupeni

teme mare— în din cîtene- de

?i

La centrale termice din Uricani

Cîteva probleme 
tratate cu „răceală*<■<

Avem și noi în Uricani un restaurant ce se numește „Păltiniș". La acest local există o încăpere intitulată „Salon rezervat pentru servirea mesei". Salutăm inițiativa de a se crea condiții pentru a servi masa în liniște. Numai că aici nu se prea găsesc locuri din cauza celor ce se distrează ascultînd muzică la casetofoane, așa că vrînd, nevrînd servești masa în sala unde vei mai mulți consumă băuturi alcoolice. Nu se poate oare ca salonul rezervat servirii mesei să fie folosit în scopul pentru care a fost destinat ?
Maria COCEAN, 

membră a comitetului 
orășenesc al femeilor, 

Uricani

• CAROL NAGY, Lu
peni : Vă rugăm să precizați despre ce nereguli este vorba în unitatea unde lucrați, iar informațiile interesante pe care doriți să ni le aduceți la cunoștință le puteați spune în scrisoare.

• ALEXANDRU TRES- 
T1AN, Vulcan: Sîntena bucuroși că în urma intervenției ziarului funcționează telefonul public de ia mina Vulcan.Caxâierul Bucura din Uri-, cam. Centrala termică funcționează din plin cu cele a cazane. Din discuțiile avute cu Maria Luca, șelâ de schimb la fochist;, am aliat că lucrătorii cen- , tralei de aici s-au confruntat cu unele neajunsuri. „Aprovizionarea cu cărbune se face fără goluri, în schimb calitatea lui lasă mult de dorit. Din această cauză se consumă cărbuni în cantități mai mari, dar cu randament termic scăzut".— Cum se explică faptul că, deși e iarnă, majoritatea geamurilor de la centrala termică sînt sparte, producînd pierderi de căldură- ?— Cauza este lipsa unui ventilator de aerisire. Dacă am dispune de un asemenea monta geamurile, foarteDin cîțiva 3 de bloc dat în

ventilator și s-ar ar fi
bine.discuțiile avute cu locatari din blocul pe strada Muncii, folosință în vara anului trecut, am a- flat că exceptînd apartamentele de la parter, căldura este acceptabilă. Apa caldă este asigurată de

do uă ori pe săptămîna tie orele 11-12 și 17-19, dar nu în cantități suficiente. Se pun însă mari speranțe în aparatul de contracu- rent, care, potrivit promisiunii tovarășului Gheorghe Far.cău, șeful echipei căreia i s-a încredințat montarea acestuia, va fi terminat ’ în curind. Neajunsuri sînt și Ia centrala termică ce servește cultură, plus un însemnat de. apartamente din civic al orașului, privind pregătirile nă s-au luat, dar mai sînt și în prezent pierderi de agent termic ce diminuează potențialul centralei. S-a montat, e drept, un cazan în plus, dar nu se observă acest lucru în a- partamente.La Uricani pentru centralele termice și beneficiarii individuali de alocații, cărbunele este adus în vagonete pînă în incinta minei, iar de acolo este transportat cu camioanele. Nu s-ar putea face oare același lucru și pentru cărbunele I.R.E. care este adus cu eamioanele direct de la Lupeni ? (C.D.)

în-

casa decreșa, grădinița, 
număr centrul 

Măsuri 
de iar-

Răspundem
• LOCATARII BLOCU

LUI 6, strada II ie Pintilie, 
Petroșani : Cine a scris în. numele dv. ar fi putut să-și dezvăluie identitatea. Cit despre cele sesizate, vă rugăm să precizați despre ce magazin este vorba și, eventual, cînd s-au petrecut neregulile pe cațe le-ați constatat. Pentru clarificări vă rugăm să treceți pe la redacție.

• IOSIF GEZ A Fl LOP, 
Preparația Lupeni: Cele sesizate de dv. se confirmă. într-un număr viitor al ziarului vom publica « anchetă pe această temă.

• LOCATARII BLOCU
LUI 2, strada M. Eminescu, 
Vulcan: Sîntem de acord că circulația pe scările ce fac legătura între grupul de blocuri în care locuiți și oraș a fost o perioadă, în ianuarie, îngreunată de zăpadă, însă curățirea a- cestora este, în primul rfnd, datoria cetățenilor.
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21,35 Revista literar-ăr- tistică TV.22,15 Telejurnal.
Moscova Adunare consacrata împlinirii 
a 31 de ani de la semnarea primului 

tratat româno-sovletlc
MOSCOVA 8 — Cores- . pondentul Agerpres, Mihai Coruț, transmite : La depoul de vagoane al Direcției feroviare sud-vest din Moscova, membru colectiv ai Asociației de prietenie sovieto-română, a fost organizată, la 8 februarie, o adunare consacrată împlinirii a 31 de ani de la sem-

narea primului Tratat de prietenie, colaborare și a- sistență - mutuală între România și U.R.S.S. La a- dunare au participat numeroși .muncitori și tehnicieni din cadrul acestei ; mari u- nități feroviare din capitala sovietică, precum și membri ai Ambasadei române la Moscova,.
Președintele Egiptului a primit pe noul 

ambasador român
CAIRO 8 (Agerpres). — Președintele Republicii A- rabe Egipt, Mohamed Anwar El Sadat, a primit pe Ion losefide, care și-a prezentat scrisorile de acredi-

tare 'în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R. A. Egipt.
Noul președinte 

al Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — Ministrul apărării al Republicii Populare Congo, colonelul Denis Sassou Ngouesso, a fost numit președinte al țării și șef al guvernului se menționează intr-un comunicat dat publicității la încheierea lucrărilor reuniunii Comitetului Central

al Partidului Congblez al ■Muncii.Colonelul Denis Sassou Ngouesso a fost numit, de asemenea, președinte al Comitetului de Pregătire al celui de-al III-lea Congres extraordinar al partidului, prevăzut pentru data 26 martie.

Un apel adresat sindicatelor 
de primul ministru britanic
LONDRA 8 ' (Agerpres).— Primul ministru britanic, James Callaghan, a a- rătat, miercuri seara, în- tr-o alocuțiune televizată, că guvernul său nu va ceda presiunilor sindicatelor .pentru satisfacerea revendicările salariate. „Ofertele care au fost făcute sînt la limită", a spus el, adre- șînd un apel sindicatelor să manifeste „moderație", în revendicările lor sala- riale.

Pe de altă parte, după cum informează agenția France Presse, conducătorii sindicali care au participat miercuri la înțîlni- rea cu primul miniștrii James Callaghan, consacrată examinării situației sociale din țară, au apreciat că au fost făcute progrese. Pentru vineri este prevăzută o nouă întîlnire a șefului guvernului britanic cu conducătorii sindicatelor.

PETROȘANI
iembrie : Brigada specială : Republica : Revanșa; 
Unirea: Cele 4 nunți lui Marisol.

PETRILA: Din nou preună.
LONEA : Principiul minoului.
ANINOASA : Ecaterina Teodoroiu.
VULCAN : Oamenii ră- mîn oameni.
LUPENI — Cultural : Jezebel ; Muncitoresc : Mînia, seriile l-II.
URIC ANI : Furnicarul.

aleundo-

RADIO

Nicaragua confruntată cu o 
gravă criză

MANAGUA 8 (Agerpres).— Pe fondul unei recrudescențe a opoziției armate a maselor largi populare față de regimul dictatorial al lui Anastas io Somoza și al unor multiple probleme de ordin politic departe de a fi rezolvate, este confruntatăte și cu o gravă criză economică. După cum apreciază observatorii, majoritatea. sectoarelor economiei nicaraguane au de făcut

economica
TV,

Nicaragua actualmen-

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMU
NIST DIN BELGIA a ho
ta rit să convoace cel de-al XXIll-lea Congres al partidului pentru intervalul 30 martie -— 1 aprilie. la Bruxelles, anunță ziarul „Le Drapeau Rouge“.

REPREZENTANTUL SE
CRETARULUI GENERAL 
AL O.N.U. pentru Namibia, Maarti Alltîssari, a sosit la Luanda unde va avea convorbiri cu oficialitățile angoleze. . Potrivit agenției., angoleze de știri, Angop, el a declarat că „dacă rezultatele turneului său în A- frica vor fi pozitive, O.N.U. va pune în aplicare, planul privind instalarea forțelor Națiunilor Unite în Namibia".

ști-

față unor dificultăți deosebit de serioase. Cotidianul „La Prensa“ ziar al o- poziției informează în ediția sa de joi că noi uzine și-au închis porțile sau s-a procedat la reducerea drastică a 'personalului.30—40 la sută din populația totală a țării (2 500 000 locuitori) nu are de lucru.

9,0010,0011,55
19,0019,05

PRIMUL MINISTRU AL 
TAILANDEI Kriangsak Chomănan, și-a încheiat vizita oficială la Washington. După cum s-a anun
țat, președintele Jimmy Carter și premierul tailan- dez au purtat convorbiri consacrate evoluției relațiilor bilaterale și unor aspecte ale actualității internaționale.

PREȘEDINTELE 
VERNULUI FEDERAL 
CEHOSLOVAC, Lubomir Strougal, și-a încheiat vizita oficială de prietenie în Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă și a părăsit Tripoli. Comunicatul comun dat publicității cu acest prilej exprimă- satisfacția părților față de evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale în domeniile politic, economic, ințific și cultural.

ÎN URMA DESFĂȘURĂ
RII LUCRĂRILOR celei de-a’ 18-a reuniuni ă Comitetului pentru cooperare în domeniul transportului fluvial în zona de frontieră dintre R.P.D. Coreeană și R.P. Chineză, reprezentanții celor două părți au semnat în localitatea Sinuiju, din R.P.D. Coreeană, un a- cord.

GUVERNELE R.P. CHI
NEZE SI PORTUGALIEI 
AU HOlARtT să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

ILGIZ AYKUTULU, fost șef al secției politice a poliției din Istanbul, a fost ucis cu focuri de armă in fața locuinței sale, a. anunțat postul de radio turc, reluat de agenția Reuter. Se precizează că atentatul a fost revendicat de o grupare teroristă.
BENJED1D C'HADLI, secretar general al Frontului de Eliberare Națională, candidat unic al partidului la președinția Algeriei, a întrunit votul masiv al celor opt milioane de alegători algerieni, transmite agenția France Presse.
UN GRUP DE DEBU

TAȚI AI BUNDEST AS
ULUI (Camera inferioară a Parlamentului R.F.G.) a anunțat că va prezenta forului legislativ un proiect de lege stipulînd imprescriptibilitatea în R.F.G. a crimelor de război comise în perioada dictaturii naziste.Crimele naziste urmau să fie prescrise la 31 decembrie a.c.. la 'expirarea termenului de 30 de ani prevăzut de Codul penal vest-german pentru crimele de omor, cu care acestea erau asimilate.

Bilanț al victimelor 
incidentelor din Liban

BEIRUT 8 (Agerpres). —■ De la 1 ianuarie și pînă în prezent, cel puțin 110 persoane au fost ucise și alte 200 au fost rănite în cursul luptelor din Liban —• relevă date oficiale citate de agenția France Presse.în cursul bombardamentelor israeliene din perioada 19—24 ianuarie s înregistrat 35 de morii 150 răniți.

19,2019,3019,5020,10

Teleșcoală.Telecinernateca < luare).Corespondenții dețeni transmit...Telex.Telex.Emisiune în limba germană.Rezultatele tragerii loto.La volan — emisiune pentru conducători i auto.1001 de seri.Telejurnal.„Cîmpia ca o pîinc rotundă".Film artistic. : „Teroare pe uliță". Premieră TV.- Producție a studiourilor iugoslave.

(re-ju-

5,00 Buletin de știri. 5,05 . Ritmuri matinale. 6,00 Radiopr.ogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Atlas folcloric. 10,30 Știința și viața. 10,45 Moment folk cu Văii Stc- rian. 11,00 Buletin ele știri. 11,05 Corul Filarmonicii „Oltenia" din Craiova: 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,35 Succese din creația compozitorilor George Grigoriu și Vasile Veselovschi. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Student-Club. 16,00 Radiojurnal. 16,20 Coordonate economice. 16,40 Muzică ușoară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Gică Cristea — un virtuoz al acordeonului, 17,20 Pentru patrie. 17,50 Cîntece de Dumitru Stancu. 18,00 Orele serii. 20.00 Drag mi e să cînt, să doinesc. 20,15 Ancheta economică. 20,45 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 22,00 O zi .într-o oră. 23,00—3,00 Non stop muzical nocturn.
«re

Duminică, 11 februarie8,30

muzicii, patriei.duminical14,0014,4015,3017,00
17,5019,00
19,20

19.40
20.4022,30

Gimnastica la domiciliu.Tot înainte !Șoimii patriei.Film serial pentru copii. Cărțile junglei. Episodul 25.Viața satului.Pentru căminul dv.BucuriileDe strajă Telex.AlbumUmor și muzică. Desene animate.Drumuri europene.El mundial Argentina.Film serial. Will Shakespeare. Ultimul episod.Cutezători spre viitor. Telejurnal.Temelii noi de lumină pe Dunăre. Studioul varietăților. Film artistic. Doctorul Poenaru. Telejurnal. Sport.
Luni, 12 februarie

16,00 Telex. Emisiune în 
limba maghiară. - 

19,05 Emisiune de versuri.

19.20 1 001 de seri,19.30 Telejurnal..20,00 Panoramic.20.30 Roman foileton. Putere fără glorie. Episodul 24,21.20 Publicitate.21,25 Mai aveți o întrebare ? între infinitul mic și infinitul mare.21,35 Cadran mondial.22,15 Telejurnal.
Marți, 13 februarie9.0010,00

19,20 1 001 de seri.19.30 Telejurnal.20,00 în frumoasele vinte ale unei comune.20.30 Seară de. teatru. Mizantropul — de Moliere.22,25 Telejurnal.
Teleșcoală.Roman foileton. Putere fără glorie. Reluarea episodului 24. România pitorească. Telex.Telex.Teleșcoală.Curs de limba engleză.Ruginoasa — popas în istorie și în actualitate.Din țările socialiste. Reportaje filmate din R. D. Germană.Lecții TV pentru lucrătorii din agricultură. f'
Lira.

19,00 Învățământul politico- 
ideologic.

17,45

18,20

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
II

Mica publicitateVÎND casă Petroșani, pierilor nr. 13, Petroșani, strada II Iunie 9 (curtea Drăgan Florea. Informații, cantinei institutului) (74) " 'VÎND casă, Circa Pom- dimineața, ja donyciliu-.

cu sediul in Petroșani, str. Republicii 

ÎNCADREAZĂ

serviciului sau direct,

metalice începînd cu

bărbați calificați în

categoria a 3 a
nr. 12/1971.

prin transfer în interesul 
meseriile :

• sudori electrici
• sudori, autogeni
• lăcătuș construcții

încadrarea se face în conformitate cu Legea
Informații suplimentare se p- obține la biroul personal din în

treprindere sau la telefon 42820 — 42821.

cu- 
limbi 20,1020,30

Muzica în imagini. 1 001 de seri.Telejurnal.La ordinea zilei în economie.Noi, femeile ! Deputate.Telecinernateca. : Ciclul „Mari actori".
20,1521,0522,15

12,55

FRCGRAMUL Ț\/
V.V?/.W.V.VAI,V,V^2MV,V,V2.V«1.,.W.W?AW/.

Miercuri. 14 februarie9,00 Teleșcoală.10,00 Gala antenelor, ramureș.Șoimii patriei.Telex.Telex.Teleșcoalâ.Curs de limbă mană.
Ma-
ger-

22,20

Doi pe un balansoar. Premieră TV. Producție a studiourilor americane.Telejurnal.
Joi, 15 februarie

17.45 Tragerea pronoexpres.17,55 Consultații medicale.18,10 Școala contemporană.18,30 Divertisment muzical.18.45 Telecronica pentru ;■ 19,05pionieri. 19,10

Telex.Teleșcoală.Curs de limba rusă, la

copii, Sindbad marinarul. Episodul 25. Telejurnal.Incursiune în cotidian.Ora tineretului. Concert pentru Europa.Telejurnal.
Vineri, 16 februarie9,00 Teleșcoală.10,00 Telecinernateca (reluare).11,50. Telex.17,00 Telex. Emisiune limba germană.19,00 Rezutateleloto.19,05 La volan.1 001 de seri. Telejurnal.. Reportaj de Film artistic, de cîmp.TV. Producție a studiourilor mexicane. Publicitate.Meridiane culturale.

15,2515,5516,4516,50

Curs de limbă franceză.Concert de prînz.Corespondenții județeni transmit...Cînțece populare. Publicitate.Un fapt văzut de a- proape.
Agenda culturală.C iu but Tineretului.Publicitate.

întragerii 17,05

18,3018,45
17,0017,0517,2517,45 Cupa mondialăschi alpin.Pentru timpul dv. liber vă recomandăm. Consultații juridice. Publicitate.Film serial pentru

19.2019,3020,0020.20 scriitor.Floare Premieră
21,5021,5522,15 Telejurnal.

Simb&lă. 17 februarie 21,2012.30 Telex.12,35 Curs de limbă spă- 22,05niolă.

Săptămîna politică internă și internațională, .Turneul celor 5 națiuni la rugbi: Franța — Țara Galilor.Publicitate.18.3018,35 Antologia filmului pentru copii și tineret. Anii de aur ai comediei.19.30 Telejurnal, ;20.00 .'20.30 :Teleenciclopedia.Film serial. Mânuitorii de bani, ; l De la o glumă la alta. Telejurnal: Sport. : O melodie dintr-a mie. 1
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