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realizarea planului la producția

La I.M. Lupeni un nou schimb intra in șut.

Timpul a devenit prielnic

ace- prin

teaqulroșu
Dialog cetățenesc

— RUBRICILE NOASTRE : Din scrisorile sosite
Ia redacție, Răspundem cititorilor, „Steagul roșu 
criticat, organele vizate răspund.

O Secvențe culturale
— Schimb de experiență: PENTRU ÎMBCNA- 

TAȚIREA MUNCII CU CARTEA
Agora" sau revista culturală vorbită.

ANUL XXXV, NR. 8 252

Acționînd cii fermitate în spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la 
recentă consfătuire cu cadrele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi și agricultură

Minerii Lupeniului sint ferm hotărîți să asigure
PATRIEI, MAI MULT CĂRBUNE

deplin generosul program de ac- 
____| secretarului general al partidului 
— consiliul oamenilor muncii al celei mai mari între
prinderi miniere din Valea Jiului, a pornit cu pași 
hotărîți la traducerea în viață a sarcinilor desprinse 
din acest amplu program, de o deosebită însemnătate 
pentru continua dezvoltare a economiei. Directorul 
I.M. Lupeni, ing. Dan Surulescu, participant la con
sfătuire, ne-a prezentat măsurile adoptate la această 
unitate pentru creșterea eficienței economice, a celor 
ca,e vor conduce la 
netă.

Insuși ndu-și pe țiune — cuvîntarea

— Am participat la sfatuirea cu cadrele conducere din1 economie am avut posibilitatea de aadresa oale mai calde și a- lese mulțumiri conducerii partidului, tovarășuluiNicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut pentru minerii Văii Jiului. Ara a- vut satisfacția d<ș a raporta că indicațiile secretarului general al partidului nostru, date cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului, șe înfăptuiesc cu succes. Noi, minerii Lu- peniului, ne-am însușit pe deplin sarcinile ce ne revin din cuvîntarea secretarului general, neam întocmit un program de măsuri amănunțit, cu termene și responsabilități și am trecut deja la înfăptuirea lui. II vom înfăptui exemplar, pentru a întimpina

Ziua minerului, aniversarea a 50 de ani de la grevele din 1929, cil succese deosebite.
— Tovarășe director, mi

na Lupeni, prin realizările 
de prestigiu obținute și în 
acest început de an, ocupă 
locul fruntaș în întrecerea 
ce șe desfășoară în bazinul 
nostru carbonifer. Care 
sînt direcțiile în care veți 
acționa în continuare ?— Colectivul nostru chemat la întrecere minerii țării și vremdemonstrăm că nu întîm- plător această chemare la întrecere a pornit de Lupeni. Cum putemmonstra altfel, dacă nu prin realizările ce le vom obține ? La baza realizărilor, în mod firesc, trebuie să stea mecanizarea lucrărilor din. subteran.

a toți să
la de-

Pe șantierulnoii tipografii
A început montajul 

structurilor de rezistențăIn legătură cu atingerea unui nou stadiu, semnificativ, în execuția noii tipografii din Petroșani — începerea montajului stîlpilor prefabricați ai structurii de rezistență — tovarășul Nicolae șantierului nr. 2 din Petroșani al T.C.H. ral:.— Pînă acum au fost inontați la noua tipografie opt cuzineți pentru fundații. In 14 martie au fost aduși pe șantier și stîlpii de rezistență corespunzători, executați din . mente prefabricate. In ceeăși zi primii stîlpi fost deja montați, lri timp ce se fac săpăturile pentru stîlpii următori, în a- telierul pentru fier-beton ăl echipei conduse de Ludovic Horvath se lucrează la fasonarea armăturilor metalice pentru stîlpii următori, iar la pista de prefăbricare din centrul Petroșaniului a și început, turnarea lor. In etapa i- mediat următoare vom trece la prefabricarea grinzilor de rezistență. Dispu-, nem de toate condițiile tehnico-matcriale și organizatorice pentru desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor și finalizarea, corespunzător graficelor, a acestei etape importante

ele-a-au

complexe ajutorul constant producții și productivități superioare sarcinilor nificate. Sectorul IV, mai mecanizat sector minei, a obținut de la începutul anului un plus de peste 17 000 tone do cărbune. Sau un alt brigada lui Lupul eseu de lași s e c t de p ășirea
exemplu — Constantin lao r, productivității muncii planificate 5000 kg/post, a realizat această lună un plus peste 2000 de tone și totalizat de la începutul nului 10 000 de tone extrase suplimentar. Dar avem posibilități și mai mari. Sint încă rezerve pe cane va trebui să Le valorificăm pentru obținerea unor productivități lor atinse tul că la cum este loan Kacso, uneori productivități peste 20 de tone pe post este o dovadă că posibilități există, dar. repet, trebuie să le valorificăm, trebuie, pentru că valoarea dotării tehnice a minei . noastre 800 000 000 lei. spunea tovarășul general : ..Este necesar 

toate cheltuielile pe 
le-am făcut pentru impor
tul mașinilor și utilajelor 
să fie recuperate prin uti-

cu- în de
aa-

superioare <e- pînă acum. Fap- unele complexe cel exploatat de s-au obtinut doacest?
depășește Așa cum secretar 

ca 
care

Să trecem imediat la înfăptuirea măsurilor 
de curățenie și înfrumusețare

Interviu cu tovarășul Traian BLAJ, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal

definitivare 
obiective- 
gospodă- 

pe anul 
adresat 

precizări 
Traian

Afiindu-ne încă în pe
rioada de 
a cadrului și 
lor acțiunilor 
rești-edilitare 
1979, ne-am 
pentru unele
tovarășului ing.
Blaj, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului exe
cutiv al Consiliului 
popular municipal, care 
ne-a relatat :

planurile economico-so- cialo ale localităților respective. Programele pe anul 1979 se deosebesc de cele din anii trecu ți prin creșterea complexității lor și prin importanța deosebită și greutatea pe care o au în aprecierea rezultatelor de ansamblu.
— Vă rugăm să subli

mați semnificația creș
terii complexității pro
gramelor de dezvoltare 
economică și edilitară a 
localităților municipiu
lui în lumina prevede
rilor Decretului nr. 
71/1978.— Precizările Decretului nr. 71/1978 sînt clare. Criteriile și obiectivele întrecerii socialiste pentru buna gospodărire a localităților au sporit ca număr,

— Aș dori să subliniez că acțiunile gospodârești-edi- litare și. de înfrumusețare programate pentru anul 1979 se constituiț! într-lin capițol important al planului economico-social în profil teritorial și trebuie tratate ca atare de toți factorii răspunzători de înfăptuirea lor, începînd cu lucrătorii Consiliului popular municipal și continuind cu cei de la consiliile populare orășenești și comunale. Menționez de asemenea, că în aceste zile s-au definitivat acțiunile și o- biectivele gospodărești și de înfrumusețare la toate consiliile populare, programe care se integrează în
(Continuare in pac. a 2-a)

Dorin GHEȚA

Interviu realizat de 
loma țAțARCA

Sasu, șeful ne-a decla-penam două la^prefabricate iai* alta pentru
de execuție. De pildă, tru primii opt stîlpi utilizat concomitent automacarale — una poligonul depentru încărcare, direct pe șantier descărcare și montaj.

' — Care formații de lu
cru contribuie la realizarea 
obiectivului ?— La montaj participă cu rezultate bune echipa de dulgheri condusă de Alexandru Kiss, iar la fundații o echipă deocamdată incompletă, constructori,•Joan Boțîrcă. celași șantierlevi ai liceului industrial din Petroșani, lucrarea fiind declarată șantier tineretului.

doar patru condusă de Zilnic, pe a- lucrează e-
Diseuție consemnată

Anton HOI-'l MAN

(Continuare in pag. a 2-a»

LVă inf ormăm
' La filiala CEC Petroșani continuă înregistrarea în libretele CEC, de diferite categorii, a do- bînzilor pe anul în curs. Pentru a evita aglomerația la ghișeele filialei, libretele CEC pot fi predate la agențiile CEC din locali laț i le m un ieipi ului. (C. Val.)De la telescaunul din Paring ne-a parvenit o veste de care .îndrăgostiți i culmilor, încă de un alb imaculat, vor trebui, să țină seama : începînd cu luni, 19 martie și pînă la 31 martie a.c., instalația va intra . în revizii anuale. Este un bun prilej de a ne solicita plămînii la capacitatea maximă, învingînd urcușul pe jos... (A.H.)

• (Continuare în pag. a 3-a}In vederea participării Y la festivalul-concurs „Cin- I tecul adîneului", la Casa I de cultură din Petroșani 1 se va organiza luni (ora 17) lor lua tati(T.S.)
♦------- - ---Printre distincțiile tribuite la Festivalul teatru contemporan

o preselecție a soliști- de muzică ușoară. Pot parte toți tinerii do- pentru acest gen.

a-de de la Brașov, desfășurat săp- tămîna trecută, se află și premiul pentru debut care răsplătește talentul tî- nărului regizor Florin Fă- tuleseu, realizatorul spectacolului „Alegeți-1 singuri" de Ivan Bukovcan, prezentai la această nifestare de Teatrul stat „Valea Jiului" Petroșani. (T.S.)
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La I. M Sărbăteni

Redresarea activității economice 
impune realizarea unui salt calitativ

în munca de partidIn . stilul și ’metodele de • muncă ale comitetului de partid de la mina Bărbă- teni, s-a încetățenit metoda ca trimestrial, împreunăcu consiliul oamenilormuncii, comitetul sindicatului și U.T.C.. să se analizeze modul în care au fost transpuse în viață măsurile stabilite în .ședințele anterioare, 'stabilind căile de acțiune pentru realizarea sarcinilor de viitor.O bună experiență s-a acumulat și în ceea ce privește desfășurarea muncii politice de la om la om. Membrii comitetului de partid desfășoară o activi- , tate permanentă de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan. In planificarea muncii de partid, atît cea curentă cît și de perspectivă, se folosește metoda sullârii pentru a i întreaga muncă spge problemele colectivului-.- In organizațiile de
: epn- orienta de partid majore ale acest bază an, au acordat atenție sporită desfășurării învățămîntului de partid, informărilor politice, promovării unor forme noi. diversificate pe linia popularizării aspectelor pozitive cît și a celor negative prin mijloacele propagau d ei aud io-vizuale.Analiza pe care a între- prins-o cu cîtva timp ui-mă biroul orășense partid Lupeni a scos în că toate

în de e- vidență că toate aceste preocupări nu-și găsesc reflectarea în realizarea sarcinilor de 1978 mina .minus de bune, iar rie și februarie an, nici un realizat sarcinile de . ducție. Analiza aViat faptul că în stilul metodele de muncă ale miletului de partid de mina Bărbăteni există serie de deficiențe. Cu cest prilej au fost stabilite măsuri concrete, fost indicate căile de țiune pentru îmbunătățirea activității de viitor.De atunci a trecut o perioadă de timp. Cum s-a preocupat comitetul, orga-

plan. In anul a înregistrat un 70 383 tone căr- în lunile ianua- ale acestui sector nu și-a pro- eviden- și cola oa-auac-

nizațiile de partid, sindicat și U.T.C. pentru transpunerea loi- în. practică ? Din nou secretariatul orășenesc de partid Lupeni a purtat o discuție cu membrii comitetului de partid, cu șefi de brigadă și alți factori de răspundere din cadrul unității, constatînd că încă mai persistă defi- - ciențele. In organizațiile : de partid de lu sectoareleI. II și III se manifestă o atitudine de automulțumi- re, de lipsă de exigență față de modul în. care comuniștii își îndeplinesc a- numite sarcini. In adunările, generale se manifestă o slabă combativitate față de lipsuri, uneori ajungîn- du-se chiar la amînarea a- dunărilor datorită prezenței necorespunzătoare a membrilor de partid. Și la ora actuală mina Bărbăteni se confruntă cu lipsa : de cadre, deficiență căreia comitetul de partid și con-' siliul oamenilor muncii 'încă nu i-au găsit rezolvarea. Fluctuația se menține ridicată, chiar și în rîndul cadrelor de conducere. Două exemple sînt edificatoare : la conducerea sectorului I și a sectorului de transport s-au perindat în ultimul timp trei șefi de sectoare. Aproape același lucru se întîmplă și în cadrul unor organizații de partid, cu membrii birourilor. Este deci lesne de înțeles de ce problema stabilității cadrelor trebuie să se' afle mereu în atenția comitetului de partid '.N ici organ i zaț iii e masă și obștești duc contribuția nirea măsurilor Se impune ca să fie mai mult organizarea unor concrete pentru ordinii gurarea condiții pentru nea, tineretul trebuie sporească

Realizările și cerințele actuale ce stau în fața activității de creație tehnică, aportul propriilor cadre de muncitori, ingineri și tehnicieni la modernizarea tehnologiilor , au constituit obiectivul dezbaterilor care au antrenat recent la Intreprinderedea minieră Vulcan pe membrii comisiilor de creație tehnico-ști- ințifică de masă, și comisiei inginerilor și tehnicienilor și ai cercului inventatorilor șî inovatorilor. Cu acest prilej au fort e- vidențiatc o serie de realizări ■' recente cum sînt,
Realizări meritorii 
în activitatea de 
creație tehnică 

de masă

sistemului realizareaîmbunătățirea informațional, unor metode de pregătire și exploatare a stratului 3 adaptate condițiilor specifice geologico-miniere, ganizarea superioară nor Ing. tușul loan Iosif rar, :
, or- a u- activități auxiliare. Petru Costinaș, lăcă- . Emerich Laszlo, ing. Ekart, maiștrii Marta și Petru Mo- mincrii Petrișor Fierea și Coslică Popa sînt cîți- va din, cei care s-au evidențiat în mod deosebit prin constanța preocupărilor cU caracter tehnic.După cum ne informează ing. Irina Keleș, membră a Comisiei de creație tehnico-.științifică din întreprindere, cu acest prilej au fost completate programele de măsuri pentru sinul în curs. (B.B.)

Secvențe culturale
Schimb de experiență

Diversificarea și perfecționarea metodelor de muncă folosite in biblioteci, desfășurarea unor acțiuni complexe destinate popularizării cărții și a- tragerii cititorilor formează aspectele principiale ale perfecționării con țin utul ui acestui domeniu de educație. in acest context dc ’ idei, circumscrise imperativului • calității, s-a desfășurat „Ziua bibliotecarului", acțiune ce a avut loc. ieri la Casa de cultură din Petroșani în organizarea Bibliotecii județene Hu- nedoara-Deva. Remarcăm faptul că acțiunea, la care au participat bibliotecarii din întregul județ, are un caracter tradițional și este concepută ca un. necesar și util schimb de experiență. Pornind de la concluziile și sugestiile unor studii sociologice, cu caracter metodologic sau întreprinse pe teren, dezbaterile au fost orientate spre promovarea unor cercetări tematice concrete, în ceea ce

privește necesitățile de lectură ale oamenilor muncii. In acest fel acțiunea bibliotecilor este îmbogățită în conținut și în formele de muncă, răspun- zînd în mai mare măsură funcțiilor cultural-educative care le revin.Acest util schimb de experiență, realizat în cadrul „Zilei bibliotecarului" din județul Hunedoara, iatac grat în procesul de perfecționare a celor care lucrea- s-a. încheiat
-

ză cu, cartea, cu lansarea concursului nual între biblioteci.Valoarea unor astfel manifestări, destinate J bunătățirii stilului muncă al celor care crează cu cartea, este i portantă și a cuprins multe sugestii practice pentru bibliotecile din Valea Jiului care trebuie să-șj evidențieze, prin acțiuni programatice și Iul de factor educație.

de îm-ds lq- im-
mai mult rode cultură și

T.

„Agora44sau revistaculturalăvorbităIn sala cinematografului „7 Noiembrie" din Petroșani, s-a desfășurat ieri după-amiază un interesant spectacol al ideilor, cum ar putea fi sintetizată o mai veche inițiativă de la Brad, revista culturală vorbită „Agora". Ea activează, în ediții mensuale la Casa de culțjțră din Brad. Aproape două ore cei prezenți în sală au urmărit o succesiune de momente, susținute de intelectuali din orașul Brad, orientate spre o largă a- ric tematică, inițiativa culturală dorindu-se un corespondent, prin oralitate, al oricărei alte reviste scrise. Prezența „Agorei", (care a ajuns la a 27-a e- diție) la Petroșani a avut un caracter de schimb de
SPATARU ■ experiență. (T.S.).

nu-și la îndepli- stabilite. sindicatul prezent în acțiuni întărireași disciplinei, asi- celor mai bune ele . muncă și viață mineri. De aseme- să-șipreocupările, devină un factor activ realizarea sarcinilor ce vin întreprinderii.
Valeriu COANDRAȘ

St. NEMECSEKFoto :

artistic.

După ce și-au felici
tat mamele, șoimii pa
triei de la grădinița nr. 
4 din Vulcan au pre
zentat un frumos pro
gram

• (Urinare din pag. 1)

mai mult cărbune cocsificabil

Echipaj hunedorean la „Serbările zăpezii14

li/area lor rațională, prin- 
tr-o producție corespunză
toare", I olosirea rațională a utilajelor din dotare, a complexelor mecanizate este eu re în

oa- 
acest

trimestru două cursul urma acest

eu atît mai importantă cit gradul de mecaniza- al minei noastre, este continuă creștere.
— Vă rugăm să detaliați

acest aspect.— I n' acest vom mai introduce complexe, cărora în anului le vor mai încă două. Deci înan vom avea opt complexe în funcțiune și unul în revizii și reparații. Vorbind 
de introducerea complexelor vreau să remarc activitatea colectivului nostru, orientată spre scurtarea termenelor de introducere și punere în funcțiu- : ne. Fiecare zf cîștigată ' montarea unui complex seamnă 400—600 tone cărbune în plus.

— Tovarășe director, 
cuvîntarea rostită Ia

la înde
în 

con
sfătuire, secretarul general 
al partidului insista asu-

pra necesității creșterii e- 
ficienței economice. Cum 
va acționa consiliul 
meniior muncii în 
sens ?— Ca urmare a măsurilor întreprinse pînă acum, în primele două luni ale anului, — producția netă a fost depășită cu 10 la sută. In continuare căutăm noi forme și resurse de reducere a cheltuielilor materiale. Spre exemplu, prin refolosirea armăturilor TH obținem o economie de 1 leu la tona de cărbune extras sau, prin gospodărirea judicioasă a plasei de sîr- mă, a materialului exploziv, prin înlocuirea tăierii cărbunelui prin împușcare cu tăierea cu combina, econopiiile sînt cuprinse între 0,10 și 0,80 lei la tona de cărbune extras. Economisirea combustibilului și energiei ne preocupă, de asemenea, în mod deosebit. Dacă întreprinderile miniere nu -sînt, în general, mari consumatori de combustibil —• dar și la puținul care se consumă se pot face economii, în

schimb la energia electrică, consumul este țlestul de ridicat. Prin măsurile întreprinse, prin urmărirea atentă a consumurilor zilnice, prin intervenții operative, , am obținut economii de energie electrică în valoare de 0,80 lei pe tona de cărbune extras.
— Unele cheltuieli care 

atirnă greu în balanța e- 
conomică a întreprinderilor 
miniere sînt generate de 
stocurile supranormative...-— Aceste cheltuieli au fost o. problemă și pentru noi. In mai 1978 ajungeau la o valoare de peste 5 milioane de lei, dar, prin -măsurile luate, aceste stocuri fără mișcare sau cu mișcare, lentă au fost reduse la 673 000 lei. Este un salt 1

— Realizările obținute 
de colectivul minei Lupeni 
la producția de cărbune 
extras sînt mult superioa
re sarcinilor de plan. A- 
ccasta presupune că ați 
avut o rezervă geologică 
pregătită din timp ; dar 
viitorului ce-i rezervați ?— Sper să nu vă sur-

mina osie pentru care

• „Serbările zăpezii, organizate sub patronajul C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S. și al televiziunii române, se bucură,. încă din ediția inaugurala, de un interes deosebit din partea tinerilor din țara noastră. Duminică, în cadrul a- cestor atractive întreceri, își vor da întîlnire, pe pîrtiile Semenicul ui, e- cbipajele județelor Ti- ?, Caraș-Sevcrm, Muși Hunedoara. Din igram se ■ detașează probele de pîrtie „Cloșca cu puii și vhlpea", „Greierele și furnica", „Punguța cu doi bani" și „Harap Alb", dar tot atît de dificilă se anunță și confruntarea teoretică.Desfă ști r a rea a cest u i„serial" sportiv televizat, din cadrul amplei competiții naționale „Daeia- da“. suscită, de această dată, curiozitatea cititorilor noștri, întrucît echipajul hunedorean este alcătuit din 11 reprezentanți ai municipiului nostru. Este vorba de: Silviu Vladislav, tehnician la C.C.S.M.. Dumitru Bîrli- da. lăcătuș mecanic utilaj comercial, Angela Manole, profesoară la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Lupeni. Gabriela Leib, lucrătoare la l.M. Livezeni, Lidia Keltz, bobinatoare la termocentrala Paroșeni. stu- deții Ștefan Petrușan .și Gbczi Laszlo, Emil Safta,

elev la G.S.M. Petroșani, Aristică Popescu, lăcătuș Ia l.M. Dîlja și Gheorghe Lupuțan, figurant topo la l.M. Aninoasa. După cum se vede, echipajul nostru este constituit din foști sau actuali praeticanți ai sporturi lor Jv bernale (schi, alpinism), din membri ai formației Salvamont.In așteptarea concursului. reprezentativele celor patru județe se antrenează deja pe pîrtiile Seme- nicului, sau își desăvârșesc pregătirea teoretică, urraînd ca duminică să-și încerce șansele într-o dispută dîrză în'limitele fair plav-ului și bunei, dispoziții. Echipajul nostru va beneficia de o galerie de circa 60 de susținători, care vor ajunge pe pîrti- île Semenicul'Ui, cu sprijinul Biroului pentru tineret, licitările vor fi să sperăm că for turistic va
cude turism Dacă somai- mari amintitul fi pe re-

i

• In Făgăraș, mai c.is în împrejurimile banei Bîlea Lac, se fășoară, în aceste pre- ca- des- zile,cursurile Școlii naționale Salvamont. Printrecursanții actualei promoții (10 martie — 18 martie) se află și cunoscuții salvamontiști din Petroșani Caro] Lauran șî A- lexandru Dobay.
Ion FIASTRU

prindă ceea ce vă spun —• mina Lupeni este o mină în continuă dezvoltare. Tocmai de aceea noastră dispune de mai mari fonduri investiții. Ritmul peni l-am propus ne va permite să obținem la sfîrșfe tul trimestrului I o depășire a sarcinilor planificate la lucrările de investiții cu aproximativ 6 milioane de lei.Acest important domeniu de activitate va fi analizat mîine (16 martie — n.n.) într-un cadru lărgit, unde vor participa —■ pe lingăi beneficiar — «instructorii și forul nostru superior în acest domeniu de activitate din cadrul Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei.Ne vom strădui să găsim noi metode pentru intensificarea ritmului lucrărilor de investiții, pentru că de realizarea investițiilor depinde viitorul minei Lupeni — în anul 1986 mina va trebui să dea o producție superioară celei actuale cu peste 56 la sută.

(Urmare din pag. 1)

— Din cite ne-am putut 
da seama la fața locului, 
lucrările de săpături aflate 
in curs sînt întîrziate. Cea 
dinții cauză este lipsa de 
efectiv. De asemenea, gru
pele de elevi nu sînt su
pravegheate de către ca
dre didactice sau persoane 
din partea organizației 
U.T.C., care s-a 
prin contract să 
lucrările.— Da, așa este.ce ne privește, vom întări formațiile fundații, : încadrat i care vor actuală.

— Ce :

termen a acestui obiectiv?— In primul rînd să mărim formațiile de lucru. Apoi, ea activitatea forței de muncă sosită să ne sprijine să fie mai eficientă. Pentru perspectiva imediat următoare, grija noastră de bază este să ne pregătim panourile din beton aparent necesare pentru fațadă, care vor intra în 
angajat» lucru imediat după înche- 
executeIn ceea■ care execută în care scop am dejaîntări muncitorii formația

făcut ur
gent pentru finalizarea în,

trebuie

ierea montajului elementelor prefabricate ce compun structura de rezistență.
— O ultimă întrebare: 

cine asigură asistența teh
nică la obiectiv ?— Tînărul subinginer Gyorgy Szabo și un maistru constructor cu experiență, loan Trantea.
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• (Urmare din pag. 1)importanță și grad de dificultate în. realizare. De a- ceea avem în vedere nu numai lucrările gospodă- rești-edilitare și de înfrumusețare pe care ne propunem să Ie realizăm prin acțiuni patriotice, ci ne propunem să realizăm și alte sarcini mai complexe.
A

înfăptuirea măsurilor

Printre acestea se numără realizarea tuturor investițiilor social-culturale, îmbunătățirea prestărilor de servicii — transport în comun, salubritate și celelalte —, lucrările gospodă- rești-edilitare și de înfrumusețare ce se vor executa din fondurile alocate în bugetele consiliilor populare, precum și a celor c-e se vor realiza din contribuțiile în bani și muncă a- le cetățenilor, întreprinderilor și instituțiilor. Pregătim sub egida Consiliului municipal al. Frontului Unității Socialiste o chemare pe care în următoarele zile o vom adresa tuturor cetățenilor, conducerilor întreprinderilor și instituțiilor, comitetelor a- sociațiilor de locatari organizațiilor de masă și obștești din municipiu, depu- taților,, pentru a-și aduce contribuția activă în a- oeastă primă perioadă ia
„Steagul roșu" 

a criticat, organele 
vizate răspund

S-au luat măsuriFaptele relatate în nota critică apărută în „Steagul, roșu" nr. 8222 cu privire la 
aspectele gospodărești de
ficitare la căminele studen
țești nr. 2 și nr. 3 au fost juste. Mai apar, într-ade- văr, situații cînd spiritul de autogospodărir.e nu șe ridică Ia nivelul cerințelor, de educare a studenților prin muncă și pentru muncă — se spune în răspunsul trimis redacției de conducerea I.M.P. Situația relevată în cuprinsul notei a fost dezbătută împreună cu comitetele studențești din cămine și s-au luat măsuri ca ea să nu se mai repete. In mod periodic vor fi organizate cu studenții acțiuni de autogos- podărire a spațiilor din jurul căminelor, luîndu-se totodată măsuri împotriva studenților căminiști care aruncă resturi menajere pe geam.

„Parcare 
pe trotuar?"Cu referire la nota tu titlul „Parcare pe trotuar?" publicată în „Steagul roșu" nr. 8222 din 9 februarie a.c., miliția municipiului 

ne-a 'răspuns următoarele: „Cele sesizate sânt reale, . iar împotriva conducătorilor auto care au parcat autovehiculele pe trotuar s-a luat măsura sancționării. Pe viitor vom avea în vedere ca asemenea aspecte să nu se mai repete".

acțiunea de curățenie generală pe care o consider deosebit de importantă și urgentă, apoi la realizarea tuturor obiectivelor prevăzute în programul de lucrări pe anul 1979 și nominalizate în fiecare . din cele 24 de sectoare în ca-re a fost împărțit municipiul Petroșani.Pentru întreprinderile,

instituțiile, chiriașii și proprietarii de imobile situate pe arterele principale ■ de circulație și turistice a fost elaborată dispoziția nr. 1/1979 cane, are drept scop aplicarea prevederilor u- nor acte normative și reglementări ale organelor locale de partid și de stat cu privire la păstrarea în perfectă stare de. curățenie și ordine a localităților. In baza acestei dispoziții, chiriașii și posesorii de clădiri sînt obligați să treacă neîntîrziat la curățirea șanțurilor și rigolelor, repararea și desfundarea podețelor, repararea și alinierea gardurilor paralel cu tăierea ori demolarea celor din mărăcini și alte improvizații, tencuirea și zugrăvirea în culorile stabilite de E.G.C.L. și sectorul de gospodărie comunală și loca- tivă a fațadelor, amenajarea de zone verzi pe toate pentru înfăptuirea lor.
Cine strică, să și dreagă!Cîțiva posesori de autoturisme se bucură din plin de privilegiul- oferit de spațiul betonat și acoperit din fața cinematografului „7 Noiembrie", din Petroșani și își parchează zi. și noapte autovehiculele aici. Poate nu ar avea nimeni nimic cu ei, dacă ar respecta liniștea și celelalte amenajări gospodărești din lata instituției respective. Intrînd și ieșind dc pe „locurile de parcare" propriu-zise, unii posesori de autoturisme au trecuț cînd pămîntul a lost înghețat și. trec și in prezent (în 14 martie a.c. Dacia 1300 nr. 2-I1D-2870 și nr, l-HD-7834) peste oazele de pămînt destinate florilor, brăzdîndu-Ie. A- ceeași sfidare a obligațiilor față de amenajările estetice ale orașului poate fi constatată și în fața Casei de cultură, unde alți posesori și conducători de autovehicule au procedat la fel. Iată de ce, odată cu măsurile care se impun pentru încetarea traversă-

• EMERIC MUNTEANU, 
Petroșani : Vă așteptăm la redacție pentru : a discuta încă o dată despre „problemele" care vă intrigă. Oferiți-ne cît mai curînd a- cest prilej.

• IOAN PETRU,ȘAN, 
Lupeni : Plata retribuțiilor trebuie să se facă constant în ziua fixată, in situația cînd data stabilită cade în zi de repaus, duminică sau sărbători legale, plata retribuțiilor se poate face în devans, adică sâmbătă. Devansarea și atnînarea cu totul excepțională a datei de plată a retribuțiilor trebuie obligatoriu anunțate de conducerea unității.

• GABRIELA ANDRAȘ, 
Lupeni : Fiind vorba de o primă, etapă de 5 ani încheiată din viața clubului „Femina" din localitate, ne așteptam la o succintă

terenurile libere din fața imobilelor, măturarea zilnică a trotuarelor. Nerespec- tarea acestor obligații și a altor dispoziții ce se vor transmite ulterior atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de ai tele normative în vigoare.
— Asupra căror lu

crări urgente doriți să 
mai atrageți atenția a- 
cum ?— in afară de acțiunea de curățenie generală subliniată deja, asupra celor care produc o notă de dezordine în unele puncte ale orașului, printre care enumăr : nivelarea pământului și a molozului depus pe 'mărginea DN 66 în zona cartierului Aeroport pî- nă la autobaza I.T.A., în apropierea stației PECO și a podului Iscroni, nivelarea acostamentelor pe porțiunea Âeroport-Iscroni și așternerea de savura de calcar pe ambele laturi a- le șoselei pe benzi de cîte 1.5—2 m, pietruirea străzilor nemodernizate, procurarea și plantarea a cel puțin 1500 buc. de mesteceni. Toate aceste lucrări vor trebui finalizate pînă la sfîrșit.ul lunii martie. Lista obiectivelor gospodă- rești-edilitare și de înfrumusețare, sarcinile și răspunderile nominalizate au fost comunicate conduceri- rilor întreprinderilor și instituțiilor chemate săcontribuie la realizarea lor, urmând ca toate să treacă imediat la acțiuni concrete

iilor peste spațiile verzi ’ale instituțiilor, considerăm că ar fi just ca posesorii și conducătorii de autovehicule vino- vați, să fie obligați să sape ; și să însămîh- țeze eu iarbă spațiile pe care le-au, degradat. (T.V.).

privire retrospectivă sus-limită de acțiuni izbutite. De asemenea, era momentul să vorbiți despre preocupările actuale și pentru perioada următoare. Așa îneît, procedați în consecință.
• NK'OI.AE STOIAN, 

Vulcan : Adresați-Vă, eventual. redacției „Gazeta Gorjului" în a cărei arie de influență se află unita- Jea cu ca e sînleți în litigiu.
• UN GRUP DE MUN

CITORI DE LA C.V.A. Pe
troșani : Cele relatate sînt adevărate. Conducerea întreprinderii ne asigură că în cel mai scurt timp posibil va soluționa, problema cu care ne-ati sesizat.

• GHEORGHE ALE
XANDRU, Lupeni : Sesi-

Aeroport — Petroșani — un cartier în continuă devenire.
Foto : O. GHEORGHE

Din scrisorile sosite la redacție

si deivoitareaDorim ca prin aceste rînduri să aducem sincere mulțumiri tuturor celor care, începând din vara trecută, s-au străduit să a- sigure condiții 'deosebit de favorabile în care își desfășoară activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 3 Petroșani în clădirea fostului spital de copii. Lucrările de renovare au fost executate în bune con- dițiuni de personalul E.G.C.L. .Petroșani, s-a a- sîgurat mobilier nou în valoare de sute de inii de teț iar picturile murale și decorațiile interioare realizate de tovarășa educatoare și părinți creează o ambianță corespunzătoare lumii de basm a copilăriei.Desfășurarea unor acti-

Răspundem cititorilorzarea dv. am adus-o la cunoștința responsabilului de unitate,, care a și luat măsuri corespunzătoare pentru preîntâmpinarea unor atari stări de lucruri în viitor. -
• GRUP DE BĂRBAȚI, 

Lupeni : Din scrisoarea pe care o trimiteți redacției nu rezultă la ce unități comerciale nu ați găsit produsul solicitat. Vă rugăm reveniți cu amănunte.
• PANAIT SEREA, Pe

trila : De la Direcția comercială aflăm că unele produse (iaurtul în cazul. dv.), se vînd cu ambalaje în schimb, pentru a se asigura o cît mai bună valorificare a acestora. Intrucît erați înfr-o situație excepțională, credem că produ-

pentru educarea 
cupiiier noștrivități educative diversificate, grija cu adevărat părintească pe care personalul grădiniței o dovedește față de cei peste 80 de copii care își petrec aici o bună parte a zilei, contribuie din plin la educarea copiilor noștri, la dezvoltarea lor armonioasă.

Estera STERE,
Eduard MIHUȚ,

din comitetul cetățenesc de 
părinți

în așteptarea zidarilor șl a zugravilorDe câteva. / zile sîntem scutiți de drumurile pe care le-am făcut înainte pentru a ne aproviziona cu apă de la o sursă din stradă. Aceasta datorită faptului că o echipă de instalatori de la E.G.C.L. Petroșani, deși cam târziu, a venit și a reparat instalația de apă a blocului nr. 14 din strada Cuza Vodă în care locuim. Aducem pe această cale instalatorilor mulțu-PromisiuniSubsolul blocului în care locuiesc este inundat de cîteva luni și cu toate că s-a lucrat odată la repararea scurgerii, acest lucru s-a făcu-t în mod necorespunzător, apa continuînd să se adune în subsol și să provoace un miros insuportabil. Am anunțat dispecerul E.G.C.L- Lupeni, care ne-a promis - sprijin, dar pînă în momentul cînd vă scriu nu s-a luat nici o măsură. Același dispecer al E.G.C.L. a fost anunțat
sul vă putea fi servit fără schimb, de ambalaj.

• VASILE LUNGU, 
Vulcan : Durata concediului de odihnă de bază se calculează, în principal, în raport de vechimea- neîntreruptă în muncă, iar concediul. , suplimentar în raport de timpul efectiv lucrat în condiții deosebite. Dacă datele furnizate sînt reale și aveți în jur de zece ani vechime neîntreruptă în muncă (perioada de pensionare se exclude din aceasta), dv. vă încadrați în tranșa de vechime prevăzută de art. 1 (1) al Legii 26/1967 de la 8—11 ani, căreia îi corespunde un concediu anual de odihnă de

0 cerință justificatăIn orașul Petrila sînt numeroase magazine alimentare și industriale care oferă o gamă bogată de produse- Nu ar fi rău însă dacă s-ar înființa și o patiserie, unde cetățenii să poată servi plăcintă caldă cu brînză, ori un langoș sau o gogoașă, cum de altfel se întâmplă în toate a- șezăriie din Vale, cu excepția Petrilei. Conducerea I.C.S.A. și A.P. Petroșani ar satisface o cerință justificată dacă ar înființa și in orașul nostru o astfel de unitate.
Vasile BELDIE, 

Petrila

mirile noastre pentru lucrarea făcută, dar apreciem că nu ar mat trebui amânate nici reparațiile de zidărie absolut necesare pentru a aduce blocul în starea, dinainte de a. se fi spart conducta de alimentare cu apă.-Sîntem, deci, în așteptarea zidarilor și a zugravilor,
Andrei BOKOI, Tainaș 

HOCA, blocul nr. 14, stra
da Cuza Vodă, Petroșaniși... tăcere• că de aproximativ o lună instalația electrică de pe casa scării este defectă.De asemenea, la cîteva apartamente apa caldă nu ajunge pînă la bucătării și, deși am reclamat și acest lucru, nu ne-a venit în ajutor nimerii. Iată de ce solicităm sprijinul ziarului.
Mircea ARDELEANU, 

președintele blocului K2, 
nr. 36, strada Viitorului, 

Lupeni

17 zile lucrătoare. Corespunzător celor zece luni lucrate in .1978, aveți dreptul la 14 zile de concediu de odihnă de bază și la a- proximativ 7 zile concediu suplimentar. Pentru anul 1979, întrucât, după cîte am înțeles, ați fost planificat în concediu în prima lună a anului, aveți dreptul la 17 zile de concediu de odihnă. Durata concediului suplimentar pe 1979 va fi în raport cu timpul efectiv lucrat în subteran și-l veți primi după trecerea perioadei, întrucît acest concediu nu se acordă anticipat.
• PETRU BELEI, Pe

troșani : In urma sugestiilor dv. am realizat un reportaj din șantierul nr. 4 Lupeni al I.C.M.M.
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Vizita ministrului 
comerțului exterior al României

în Emiratele
ABU DHABI 15 (Agerpres). — Tovarășul Cornel Burtica, vireprim ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale aflat în vizită în Emiratele Arabe Unite, a avut o convorbire eu Ahmed Khalifa A17 Sil* xveiii. minis'trul afacerilor externe. Aii fost abordate cu această ocazie problemele dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor

Arabe Unitedintre Republica- Socialistă România și Emiratele Arabe Unite.
★In aceeași zi, la Abu Dhabi a fost semnat documentul privind construirea Societății mixte „Prodabi" pentru comercializarea de produse românești în Emiratele Araba Unite și înțelesei ea privind construirea de către România a linei fabrici de sodă și produse clorosodice în Emiratul Dubai.

Ceremonia instalării noului președinte 
ai Braziliei

BRASILIA 15 (Agerpres). — La Brasilia a avut loc, joi, ceremonia .oficială" ..de instalare a noului pre* . ședințe al Republicii Federative a Braziliei, generalul Joao Baptista de Figueiredo. Noul șef alstatului brazilian a depus jurămintiil în fața Con- . greșului Național (Parla

mentul), reunit în sesiune plenară. La ceremonia de învestitură iau parte delegații din 99 de state ale lumii. Din țara noastră participă o delegație condusă de tovarășul Gheorghe Radulescu, vice- prim-ministr'u al guvernului, reprezentat personal al președintelui Nicolae Ceausescu.

Declarația guvernului turc 
în problema CENTO

ANKARA 15 (Agerpres), — La Ankara a avut loc o ședința a guvernului turc, care a examinat problemă* CENTO și situația din zonă. Intr-o declarație dată publicității la încheierea ședinței se arată că guvernul „a studiat situația creată'în urma deciziei Iranului și a Pakistanului de a ieși din CENTO și, la recomandarea Consiliului Securității Naționale, precum și avînd în vedere cele mai recente evoluții din

zonă, a hotărî! să stabilească contactele necesare pentru ca activitatea CENTO să înceteze pe baza prevederilor corespunzătoare ale tratatului".Luîrid cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Ankara, primul ministru al Turciei, Bulenț Ecevit, a relevat că după retragerea Pakistanului și Iranului din CENTO această organizație . „practic și-a pierdut funcțiile1'.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 15 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Republicii Arabe Egipt, întrunit joi în ședință extraordinară, a aprobat proiectul tratatului de pace dintre Egipt și Israel, a declarat Mustafa Khalil, prim-ministru și ministru de. externe al R.A. E- gipt, a anunțai agenția M.E.N.Cabinetul egiptean a a- probat proiectul după ce a examinat „memorandumul explicativ" al ■ anexelor tratatului,, precum și scrisorile referitoare la teritoriul Gaza și Cisiordania pe. care-cele două părți le vor .schimba.

UNELE DINTRE STA
TELE MEMBRE ale NATO ignoră chemarea pactului de a-și majora cu 3 la sută cheltuielile militare din acest an — a declarat Les Aspin, membru , al Camerei Reprezentanților .. a Ș.tl.A. Potrivit lui Aspin, ale cărui declarații au fost reluate de ziarul „New York Times" ■ Danemarca, Grecia, Italia și Turcia au informat că nu-și vor spori cheltuielile militare cu procentul respectiv, în timp ce Canada și Portu-

DE DOUA ORI 
NUNTA DE AURIn aimacul Baian-Ule- ghei, din R.P. Mongolă, a avut loc, recent, o sărbătoare unică: perechea H. Âhbai și J. îlamila, în vîrstă de 119 și, respectiv 115 ani, și-au serbat, . pentru a doua oară, nunta de aur.In secolul trecut “și actual, ei au dat naștere la 9 copii, dintre care doi gemeni. Cel mai mie nepot al lor, a împlinit 30 de ani. Dllpă cum informează agenția Monțamc, cei doi centenari sînt cei mai bătrîni locuitori ai țării.

TELEFON 
PENTRU SURZI„Stanford Research Institute" va pune pe piață, în 1980, un telefon

Faptul divers 
pe globpentru surzi. De mărimea unui minicalculator electronic, el poate fi ținut în palma unei mîini. In afara unei claviaturi cu patruzeci de caractere, el cuprinde un miniecran care permite celui ce 1 folosește o convorbire prin scris (o versiune ulterioară va comporta imprimarea pe hârtie).Desigur, în caz de apel va funcționa un semnal luminos, și nu o sonerie, și va servi la toate semnalele tradiționale ale telefonului :. număr ocupat, nu răspunde — și chiar pauzele din timpul convorbirilor,

UZINA VIITORULUIGuvernul britanic finanțează prima „uzină a viitorului", care va putea fi controlată și condusă de către un singur om.Este vorba de un ansamblu de 20 de moduli sau unități de Tratare, de tipuri diferite. Aceștia sînt legați printr-un sistem de comunicații informatizate, care le permit să converseze între ei. " jScopul lor? Ca întot-i deauna în informatică, ' este suficient să schimbi programele care dau ordine acestor mașini pentru a schimba și utilizarea lor : prelucrarea pe bandă a produselor chimice sau alimentare. Prima uzină va servi la cristalizarea zahărului.

galia au făcut cunoscut că intenționează să-și reducă bugetele militare chiar sub nivelul actual.
LA PANMUNJON a avut Ioc cea de-a treia în- tîlnire între reprezentanții R.P.D. Coreene și ai Coreei de Sud în legătură cu formarea unui comitet pregătitor pentru unificarea națională.Cele două delegații au expus punctele lor de vedere asupra problemelor ce constituie obiectul discuției. .
MINISTRUL VES.T- 

GERMAN al cercetării științifice, Volker Ilauff, a a- nunțat punerea la punct de către cercetătorii din

R..F.G. a două procedee pentru recuperarea unor, cantități de petrol și alte materii prime din anvelope uzate de automobil și deșeuri de mase plastice.
LA SEDIUL O.N.U. DIX 

NEW YORK se desfășoară sesiunea Grupului inter- guvernamentăl pentru elaborarea codului de condu-, ită a societăților transnaționale. Grupul .— organ de lucru al Consiliului E- conomic și social al O.N.U. România, împreună cu alte țări membre, participă la lucrările de elaborare â Codului de conduită, pornind de la imperativul că activitatea societăților transnaționale trebuie să fie adaptată cerințelor dezvoltării economiilor naționale, respectării independenței și suveranității tuturor statelor.
Mica pVIND dulap nou, două uși. Pe.trila, 7 Noiembrie 11/44. (174).VIND Dacia 1100, stare perfectă, cu piese dc schimb. Petrila„ strada Republicii 124 A. Telefon 298. între orele 13—17. (1H0)VIND convenabil, pian, marcă vienez.ă. Lupehi, strada Pădurarilor nr. 11. (181)PIERDUT legitimație de

ublicitateserviciu pe numele Gavrila Constantin, eliberată de J.M. Lupehi. Șe declară nulă. (177)PIERDUT autorizație de macaragiu, pe numele Teu- șan Ion, eliberată de l.S.C.I.R. Sibiu. Se declară nulă. (178).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bîrlea Ion. eliberată de Prepara- ția Peți-ila. Se declară nulă. (179)
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î FILMEI PETROȘANI -• iembrîe : Animalul ;
I Republica : Cianurași picătura de ploaie ;
I Unirea : Jezebel. PETRJLA : Cascaclo- rii.j LONEA : O fată a-■ riTWJirir» . niri-ninh» '
I
II proape cuminte.ANINOASA : Amenințarea.VULCAN: în cumpănă.LUPEN1 — (ConspirațiaMuncitoresc : despre fericire.URICANI : O bucată de cer. 1

DruinuriCultural • tăcerii ; Reportaj
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TV.Teleșcoală, Teleeinemateca.Album coral.Campionatul mondial de hochei — Grupa B: vegia —Repriza a Telex.Telex. '
Emisiune

Nor- Elvetia. 11-a.
în

ba germană. Rezultatele ' gerii loto.La volan -— siune. pentru ducătorii
lim-

enn- con- auto.19.20 1001 de seri.19,3020,0020.20 Telejurnal. Reflector.Film artistic :„Aurul". Premieră pe țară.. Producție a televiziunii poloneze. Publicitate.Revista literar tistică TV. Telejurnal.Canin ion a tul. rnon - dial d» hochei — grupa B. România — Austria**
VREMEAIeri, temperatura . ximâ a aerului la troșani a fost de grade, iar la Paring 9- grade. Minimele fost de 1 și, respec 2 grade. .

Pentru următoarele 
24 de ore : Vremea se menține caldă și frumoasă; Cerul va fi semn la începutul Intervalului, iar spre sîfșitul Intervalului se va înnora treptat. Vînd slab pînă la moderat din Sud-Vest.

29.1)022,10
a'
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pe-

18; de au ctiv
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Duminică, 18 martie8,30 Gimnastica la domiciliu.8,40 Tot înainte !9,25 Șoimii patriei.— Țara mea cu chip de soare.9,35 Film serial pentru copii ; , „Insula . misterioasă". Episodul 4.10,00 Viața satului.11.30 Finalele turneului internațional de box1 „Centură de aur". Transmisiune directă de la Palatul sporturilor.12.30 De strajă patriei.13.00 Telex,
13,05 Album duminical.16.20 Stadion : Volei masculin : Dinamo — Steaua (derbiul campionatului național) ; Box : Aspecte din finalele, turneului internațional „Centura de aur" ; Rugby : Țara Galilor .—• Anglia. în ul-, , tuna etapă a „Ttțr-, noului celor 5 națiuni".17,45 Film serial : „Di- ; kens la Londra". '18,40 Micul ecran pentru cei mici.19,00 Telejurnal,19.20 Reportaj TV. . .

19.40 Ca în filme. Emisiune muzical-distrac- tivă.20.40 Film artistic : „RâdeVaquero". Premieră TV. Producție a studiouri lor americane.22,10 Telejurnal.22,20 Campionatul mondial de hochei grti- pa B. România — Danemarca. Rezumat ■i: înregistrat '
....  ’ “ ' PROGRAMUL Ț\/16.00 Telex. --------- - —-------------------- —-- -----16,0.î Emisiune in limba maghiară.19.20 1001 de seri.19.30 Telejurnal.20,00 Panoramic.20.30 Roman foileton : „Poldark". Episodul 4.21,25 Orizont tehnico-știin- .; ; țific. ;21.55 Cadran mondial.22,15 Telejurnal.22.20 Campionatul mondial de hochei grupa B. România — Ungaria.
Marți, 20 martie9,00 Teleșcoală.10,00 Roman-foileton : „Poldark". Reluarea episodului. 4.10.55 Atenție la., neaten- ție. ,

11,15 Telex.17.00 Telex.17,05 Teleșcoală.17,25 Curs de limbii en gleză.17,45 Din țările socialiste (R.S.F. Iugoslavia).17,55 Lecții TV pentru lucrătorii din agricultură.18,20 Tribuna TV.
•W.WAV.W.W.W.’.W.W.V.W.’.W.W.W.W.*.'.

18.40 Ansamblul folcloric al întreprinderii „Automecanica" Me- dias. f19,00 Portugalia : File din istoriă de azi.19,20 1001 dc seri.19.30 Telejurnal; .20,00 Ancheta TV20.30 Pe plaiuri de baladă.20.40 Seară de teatru : Romeo și Julieta de W. Shakespeare.22.30 Telejurnal.
Miercuri, 21 martie. 9,00 Teleșcoală.10,00 Reportaj TV. ’10,25 Teatrul Național din Tîrgu Mureș, azi.

11,20 Șoimii patriei.11,30 Telex,15,50 Fotbal : România — Grecia. Transmisiune directă de la stadionul Steaua.17,45 Gala antenelor „Oltenia" (I),18.35 România pitorească, 19,00 Festivalul național „Cîntafeă României".

19,20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.20,00 Noi, femeile.20,25 Teleeinemateca : „Ciclul „Mari actori" CharleS Laughton în filmul Rembrandt. Premieră pe . țară: Producție a studiourilor engleze.21,55 Telejurnal.. 22,05 Campionatul mondial de hochei grupa B. România — 
R.D.G.

Joi, 22 martie17,00 Telex. ■ z17,05 Teleșcoală.

17,25 Curs de limbă rusă.17.45 Pentru timpul dv. liber vă recomandăm.,18,00 Fotbal internațional.18.45 Căsuța poștală TV.19,05 Film serial pentru copii : Povestiri din pădurea verde. Episodul 3.19.30 Telejurnal.20,00 La... ordinea zilei''în eionomic. j '20,10 Ora tineretului.21,00 Teatru scurt: „Aici nu plînge nimeni" de Tennesse Williams' c Premieră pe țară.21,50 Podiumtil laureaților. .22,15, - Telejurnal,
Vineri, 23 martie9,o;> Tțșleșc'pală, ;10,00 Teleeinemateca (reluare).11.30 Telex.17,00 Emisiune în limba germană.19,05 La volan — emisiu-. ne pentru conducătorii auto.19.20 .1001 de seri.19.30 Telejurnal. .20,00 Incursiune in 1 cotidian. .20.20 Film artistic : „Comoara ■rechinilor". Premieră TV. Pro

ducție a studiourilor . amerieam.'.21,40 Meridiane culturale.22,15 Telejurnal.22.20 Campionatul mondial de hochei grupa B.
Sîmbătă, 24 martie13.30 'telex.IJ.'i.i Curs de limbă soa- niolâ.13.55 Mic concert dc muzică populară.14.30 Corespondenții iu- deieni transmit.,14.50 Stadion : Magazinsportiv în imagini.16.35 Agenda < .literală.17,00 Un fapt văzut de a- proape1.7.20 Clubul .tineretului.18,10 Instantanee,18.20 Săptămâna politică internă și internațională.18.35 Festivalul pionieresc pe gheață.19.30 Telejurnal.'20,00 Teleenciclopedia.20.30 Film serial : In spatele ușilor închise. E- pisodul 3.21.20 întâlnirea de sîm-■,;.'■' : bătă seară. “ .21,55 Telejurnal.22,00 Campionatul. mondial de hochei gru-,ț. ..; pa B. ; L. /

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petroșani, str. Republicii, iii. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat;, 4 24 64 (secții). IIFARUL ; Tipografia Veiroșani, str. Republicii, nr 67.


