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Un nou abataj 
mecanizat

•In panoul ÎI al stratu
lui 3/A din sectorul III 
al minei Lupeni se află 
în pregătire un nou a- 
bataj frontal de mare 
capacitate, dotat cu un 
complex mecanizat 
SMA-2. In prezent sec
țiile complexului se a- 
flă ,în curs de introdu
cere ia locul de muncă, 
operația executată de 
echipa de transport uti
laje condusă de Dumi
tru Drăgan, urmînd să 
înceapă lucrările ' de 
montaj pe care le exe
cută echipa de service 

a minei, împreună 
minerii brigăzii lui 

hai Blaga care vor 
ploată noul abataj 
canizat.

Abatajul, lung de 100 
ml, va da o producție 
zilnică de 600 tone, 
cărbune și urmează 
intre în producție 
decada a doua a lunii 
aprilie.
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• Patru unități miniere din Valea Jiulu; — Ltt- 
peni, Bărbăteni, Paroșeni și cariera Cîmpu lui Neag, 
au totalizat, ieri, Ia încheierea schimbului I, 45 000 
tone de cărbune extrase peste prevederi de la înce
putul anului.

• Cel mai mare plus în perioada amintită i au 
obținut minerii Lupeniului — peste 26 000 tone de 
cărbune cocsificabil —, fiind urmați de minerii de la 
Bărbăteni care au extras, la rîndul lor, peste preve
deri, 12 300 tone de cărbune cocsificabil.

• De Ia începutul lunii martie minerii de la Li- 
vezeni, Paroșeni, Lupeni, Bărbăteni, cariera Cîmpu 
Iu; Neag au obținut împreună o producție suplimen
tară de peste 3500 tone de cărbune.

• Minerii Paroșeniului, în numai 3 zile lucră
toare din această lună, au depășit sarcinile de plan 
stabilite pentru zilele amintite cu 1394 de tone, cel 
maț mare plus al lunii martie înregistrat în Valea 
Jiului.

• In 4 martie celor 5 unități miniere amintite 
■ (Livezeni, Paroșeni, Lupeni, Bărbăteni și cariera

Cîmpu Iui Neag) — care și-au depășit sarcinile de 
plan de la începutul lunii și ale zilei — li s-a adău
gat și mina Pctrila. Împreună, în 4 martie, cele 6 
unități miniere au extras peste prevederi 1000 tone 
do cărbune.
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LA PETROȘANI

Atelierul de prelu
crări mecanice de la 
I.M, Petroșani. Studen
ții își definitivează cu
noștințele teoretice.
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Tribuna democrației
La Casa de cultură din 

Petroșani, ieri după-amia- 
ză numeroși cetățeni din 
orașul de reședință a mu
nicipiului au participat la 
întîlnirea organizată de Co
mitetul executiv al Consi
liului popular municipal 
în cadrul „Tribunei de
mocrației". Au fost 
zenți deputați, reprezen
tanți ai asociațiilor de lo
catari, membri ai comite
telor de blocuri, conducă
torii întreprinderilor de 
gospodărie comunală și 
locativă, comerț, transport, 
ai instituțiilor sanitare și 
de învățămînt și organelor 
de stat.

Intr-Un cadru de lucru, 
de largă manifestare a de-

pre-

Predarea metalelor vechi pentru 
siderurgie—o necesitate stringentă

începutul unui an nou 
dinlf-un nou cincinal este 
nțjSEat de exigențele cali
tății și eficienței, deci și 
a imperativului economi
sirii de materii prime, ma
teriale,, combustibil și e- 
nergie.

In cursul anului trecut, 
la I.M. Vulcan printr-o 
activitate susținută, res
ponsabilă, desfășurată de 
compartimentul electro
mecanic prin recondiționa- 
rea unor piese de schimb 
în valoare de 385 186 lei, 
au fost redate circuitului 
productiv subansamble și

ansamble în valoare de 
2 652 000 lei. Aceeași preo
cupare a fost și în luna 
ianuarie, fiind recondițio
nate piese în valoare de 
50 693 lei și redate produc
ției ansamble în valoare de 
482 700 lei. Există garanția 
dată de conducerea secto
rului XII de la mina Vul
can —■ sector cu un mare 
parc de vagonete, circa 
5000 bucăți în inventar —
că vor dezmembra aproxi-

Teodor ARVINTE

(Continuare in pag. a 2-a)

Dis de dimineață la 
mina Dilja. Din sala de 
apel nu se aude nici un 
murmur. Decepția că 
n-am prins „pontajul" la 
care fusesem invitați de 
conducerea minei este 
înlocuită de o surpriză 
plăcută. Minerii, umăr 

lingă umăr, 
nu pierd nici 
un cuvînt. 
Medicul în
treprinderii, 

dr. Ileana 
Preda, le vor
bește dc ro
lul și ros
tul cabinetu
lui de balneo- 
fizioterapie 

și recuperare 
Așteptăm oarecum intri- rul minerilor a fost a- 
gați sfîrșitul comunicării, menajat un cabinet care, 
Ce-i cu acest cabinet ? dacă nu este cel mai ele- 
Unde pot fi făcute ase- gant și mai bine dotat ca- 
menea tratamente ? Cine binet de acest gen din Va. 
va urmări îndeplinirea lea Jiului (așa cum i se 
întocmai a prescripțiilor spunea), oricum este unul 

dintre cele mai bune. 
Rînd pe rînd intrăm in 
compartimentele bine de
limitate și aranjate func
țional, dotate cu aparat 
de ultrasunete, baie de . 
lumină parțială, aparat

— Cabinetul și dotarea 
sint ale minei și se află 
în această clădire, iar 
personalul de suprave
ghere și îndrumare tot 
la mină își desfășoară ac
tivitatea și este personal 
medical calificat.

Simplu și ingenios, in-

In imagine maistrul Gheorghe Nițaru și șeful e- 
chipei electrice a sectorului IV al I. M. Paroșeni, e- 
lectricianul Nicolae Cauba.

Foto: Ștefan NEMECSEK

Pentru sânâtatea 
minerilor nici un efort 
nu este prea mare
medicală, tre sala de apel și vestia-

. medicale, procedurile de
care se vorbea ? Sint în_

1 trebări care ne stăpinesc
i curiozitatea și la care

ne-a răspuns cit se poate 
de concis directorul mi
nei, ing. Ion Vasilescu ;

pentru electroterapie (cu- 
renți diadinamici, ioni- 
zări, galvanizări), aparat 
de unde scurte, aparat de 
magneto diaflux. _ , - 

La dispensarul medical 
reluăm discuția cu ini
țiatorii și realizatorii ca
binetului de balneo-fizio- 

terapie și re
cuperare me
dicală, ing. 
Ioan V asiies
eu, directo
rul minei și 
dr. Ileana 
Preda, medi
cul întreprin
derii.

— Cum v-a 
venit ideea 

unui astfel deamenajării 
cabinet 7

Directorul minei: . „In 
urma unei discuții purta
te cu medicul întreprin
derii care executa atunci 
un număr restrîns de pro
ceduri pe unicul pat e- 
xistent, in acest dispen
sar 
cu neștalgie chiar avan-

și care ne prezenta

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a,
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mocratismului în soluțio
narea problemelor ce preo
cupă deopotrivă cetățenii și 
edilii orașului au fost fă
cute propuneri cu privire 
Ia dezvoltarea economico- 
socială, ridicarea nivelului 
edilitar-gșspodăresc și în
frumusețarea localității. 
Dialogul de lucru a fost 
susținut de Alexandru Mi- 
huț, Ana Iacony, Emil Ni- 
culescu, Gheorghe Matei, 
Dumitru Floca, Vasile Iva- 
nof, Eugen Stănescu, Ro
mulus Prața, Remus Cos- 
ma, Dumitru Stoian, Ale
xandru Szuser, Traian Do- 
bîrceanu, Ilie Lungu, Ni- - 
colae Popon, Ana Sfîrti- 
ceanu, Laurian Radu și al
ții care au semnalat mul
tiple posibilități de îmbu
nătățire a activității de 
întreținere a orașului și 
asigurare a prestațiilor, de 
servicii pentru populație.

Conducătorii de între
prinderi au răspuns între
bărilor ridicate de cetă
țeni.

Colective model, 
fruntașe în activi
tatea de producție 

și educație
Sub genericul „MUN

CA POLITICĂ IN SPRI
JINUL FORMĂRII O- 
MULUI NOU, CU O 
CONȘTIINȚA SOCIA
LISTĂ înaintată",. 
Ia mina Lonea se va 
desfășura o dezbatere 
cu participarea cadrelor 
de mineri, șefi de bri

gadă, ingineri, tehnicieni 
și maștri, a membrilor 
birourilor și comitete
lor de partid, sindicat, 
ale U.T.C. și ai consiliu
lui oamenilor muncii. 
Cu acest prilej vor fi 
stabilite colective de 
muncă model, pe baza 
realizărilor obținute în 
producție și în acțiuni
le educative. Dezbaterea 
are drept scop stimula
rea colectivelor model 
și găsirea de noi resur
se pentru impulsionarea 
activități; în toate for
mațiile de lucru.

Din activitatea comisiilor de femei

Acțiuni • Preocupări • Inițiative 
la I.M.

• Stimulate de condiți
ile tot mai bune create in 
cadrul întreprinderii pen
tru desfășurarea proceselor 
de muncă, femeile de la 
mina Petrila participă la 
numeroase acțiuni obștești, 
cu conținut patriotic. Amin
tim, în acest context, con
tribuția adusă la colecta
rea cantității de 8 tone 
fier vech; din diferite 
locuri de muncă de la su
prafață. O participare deo
sebit de utilă a avut loc 
și la încărcarea a 40 că
rucioare cu cherestea, pen
tru aprovizionarea frontu
rilor direct -productive. La 
cantina minei, femeile au 
sprijinit acțiunea de însi- 
lozare a 3000 kg. legume, 
iar la lucrările de cură
țenie în incintă au prestat 
300 ore de muncă patrio
tică. In planai de activi
tăți pentru perioada ur
mătoare sînt, de asemenea, 
prevăzute colectarea a 10 
tone fier Vechi și a 300 tate de tinere fete.

Petrila
kg. deșeuri textile, presta
rea a 400 ore de muncă 
patriotică pentru menține
rea curățeniei și inl'rumu- 
sețarea incintei și a încă - 
200 ore pentru îrisilozări 
de legume. Deosebit da 
active în astfel de acțiuni 
șînt Florică Ionescu, Ele- . 
na Marinică, Irmă Thail, 
Dana Damian, Ioana Cris- 

tea, Viorica Barcsay, Cris
tina Cîmpu, Ana Jurca și 
alte femei, muncitoare din 
sectoarele auxiliare și din 
rîndul personalului TESA.

• Comisia de feinei de 
la mina Petrila se preo
cupă stăruitor și de orga, 
nizarea acțiunilor educa
tive, destinate sprijinirii 
procesului de integrare a 
tinerelor muncitoare în 
colectivele de muncă. La 
asemenea acțiuni au fost 
atrase, recent, și absol
vente ale liceului industrial 
din localitate în vederea 
orientării profesionale spre 
meserii care pot fi exerci-

Are statul bani...
I

Mulți, din păcate sint 
încă mulți, cei ce consi
deră „visteria" statului 
ca un sac fără fund, la 
care oricînd poți face a- 
pel, să primești CEVA. 
Acest CEVA însemnînd 
utilaje moderne și dacă 
se poate numai din im
port, dotări edilitare, a- 
apartamente, și acestea 
numai confort sporit, pu- 
nind in față, întotdeauna 
cea mai simplă și 
dă afirmație „Are 
bani" 1

Sigur, are bani ! 
chiziționează și se 
truiesc utilaje de

stupi- 
statul

Se a- 
cons- 
mare

productivitate, dar trebu
ie exploatate eficient, în
treținute și gospodărite 
cu grijă I Se construiește 
mult maj bine, dar totul 
trebuie întreținut pentru 
a fi folosit cit ma; mult 
timp. Se pun în funcțiu
ne noi capacități de pro
ducție, dar care trebuie 
să producă.
Statul, noi, de fapt, a- 

vom bani. Ii învestim, 
dar să.nu uităm cel riîai

important lucru, că tre
buie să producem mult, 
bun și ieftin.

PRIMIM dar trebuie să 
și DAM. Or, A DA 
seamnă a produce, 
produsele obținute 
seamnă bani, bani 
produse pentru noi

Să ne limităm doar la 
A CERE, la A LUA și 
FĂRĂ A DA, a ne baza 
doar pe „are statul banii", 
înseamnă a te mulțumi 
doar să bagi mîna în 
buzunar, în buzunarul 
nostru al tuturor. 
Și, ASTA NU SE POATE!

Tudor MUNTEANU

în- 
iar 
In

și 
toți.

<< 
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2 Steagul roșu

36 de ani de fa instaurarea primului guvern 
democrat revoluționar din România

șir de prefecturi din jude
țele Vlașca, ~ 
dinți, Muscel, 
re etc.

Ia județul
masele populare, în cadrul 
ur.or mari adunări și mi
tinguri, și-au exprimat 
<’ ■ . ..._ 
F.N D., hotărînd să lupte 
ferm în vederea transpu
nem în viață a prevede
rilor ei. In Valea Jiului 
s-au desfășurat atunci nu
meroase acțiuni, coordona-

Epopeea Eliberării din 
augustul de foc al anului 
1944 a inaugurat o epocă 
de structurale 
revoluționare, 
în societatea 
împlmindu-se 
de dreptate socială și na
țională'pentru care.au lup
tat si s_au jertfit multe 
generații de înaintași.

II olărit să îndrume lup
ta maselor populare in așa . 
mod incit victoria să fie 
obținută eu cit mai puține 
jertfe, Partidul Comunist 
Român s-a orientat sple 
acele forme și metode de 
luptă care puteau zădăr
nicii planurile reacțiunii
de a recurge la forță. S-au 
asigurat astfel condițiile
necesare cuceririi puterii 
fără ciocniri violente.

Orientările și măsurile 
inițiate de Partidul Comu
nist Român au fost însu
șite de toate partidele și 
grupările încadrate în 
Frontul Național Democrat. 
Așa ‘ se explică fermitatea 
și tactica unitară de . - ac
țiune a forțelor democra
tice în perspectiva cîștigă- 
rii luptei pentru putere.

In întreaga țară, la pu
țină vreme de la răsturna
rea dictaturii militaro- 
fasciste, procesul revolu
ționar a luat amploare. Un 
mare număr de moșii au 
fost ocupate și împărțite 
țăranilor fără ca jandar
mii să îndrăznească să se 
mai opună. Au fost ocu
pate, fără incidente. un

transformări 
democratice 
românească, 

idealurile

mele zile ale lunii martie 
(1945), erau puse în apli
care de către mase direc
tivele F.N.D. Sub presiu
nea maselor populare, cu 
deosebire a celor 800 000 
de demonstranți adunați 

. . , . ... t a- în Piața Națiunii din Bu-
deziunea^ Ja. .platforma curești, regele a fost obli- 
•c xt r-, ’ ... gaț semneze decretul

de investire, prin care 
Președinte al Consiliului 
de Miniștri a devenit Dr. 
Petru Groza, fiu vrednic al 
meleagurilor hunedorehe,

Gorj, Mehe- 
Tîrriava Ma-

Hunedoara,

File de istorie

te de organizațiile locale 
ale P.C.R., menite să-și a- 
ciucă contribuția la instau
rarea unui guvern, larg de
mocratic. Documentele vre
mii evidențiază efervescen
ța zecilor de mii de oa
meni ai muncii din orașele 
și satele jiene în legătură 
cu instalarea autorităților 
locale democratice. Toto
dată se relevă atitudinea 
frățească a muncitorilor 
mineri de la Lupeni, Ani
noasa etc, față de țăranii 
din județul nostru, expri
mată în mod activ, prin 
ajutorul acordat la împăr
țirea pămîntului în contex
tul reformei agrare de
mocratice din primăvara a- 
nului 1945.

Efectiv, în țară, în pri

Și

Predarea metalelor vechi
pentru siderurgie

(Urmare din pag. f) ne conjugată a factorilor 
de răspundere din cadrul 
sectoarelor, controlată în
deaproape de compartimen
tul .electromecanic,: is.-a
reușit ca în luna ianuarie 
să fie recuperate 680 ar
mături și refolosite 514 din 
cele 1194 armături prevă
zute pentru consum, 
ceasta înseamnă 43 la 
față de cel prevăzut 
plan, :

Sînt dațe ce pun în

mativ 506 bucăți vagonete 
scoase din circuitul pro
ducției, urmind a recupe- ■ 
ra piesele bune rezultate. 
E vproa oe cârlige, roți, a- 
xe,' capace la roți, rulmen
ți, 'deci piese care . sînt 
solicitate mereu la com
partimentul aprovizionare. 
Finalizarea acestei acțiuni 
va însemna o mare reuși
tă pentru acest colectiv 
eare a înțeles noțiunea de 
Butogestiune și autocondu- 
cere muncitorească. Dar, 
recomandăm tovarășilor 
în cauză ca acțiunea să .. _______  _. .
demareze mai repede, alt- nare și refoiosire a piese-
fel „dealul de vagonete" lor și armăturilor metalice
depozitate’ se va trănsfor- Dar pe lîngă reușite, e 
ma în munte... loc și pentru mai bine

O activitate .susținută de Bunăoară, nu se respectă
refoiosire s-a realizat și la încă o serie de obligații
armături metalice, prin re- stabilite prin lege: nu toa-
cupferarea a 8 800 armături 
și r'eeondiționarea a 7424 în 
cursul anului trecut. Au 
fost reduse astfel cheltuie
lile materiale de producție 
cu peste 7 300 000 lei. Am 
pu'ea evidenția preocupa
rea' susținută a atelierului 
mecanic care are în dota
re ’prese pentru recondi- 
ționarea armăturilor dar în 
mod special sectoarele II 
și V care, introducînd în 
subteran prese pentru re- 
condiționare, au redus chel
tuielile de transport și au 
scurtat mult timpul în ve
derea redării acestor armă
turi procesului de produc
ție. In anul acesta cerința 
Consumului de armături 
prevăzut prin plan este de 
12 700 bucăți.' Procentul de 
recuperare propus este de 
35 la sută. Printr-o acțiu-

A-
SUtă 
priit

evi
dență strădania oamenilor 
muncii de la I.M. Vulcan, 
sub conducerea organiza
ției de partid, în ăcțiunea 
de recuperare, reeondițio-

te ansamblele se dezasam- 
blează pentru a R recupe
rate o serie de piese bune 
și a valorifica fierul vechi. 
Nu se face o sortare aten
tă a acestor metale. Fapt 
concret sînt nerealizările 
însemnate la metale nefe
roase, cupru, aluminiu, 
plumb. Rău este că în lu
na ianuarie deși au fost 
colectate la rampă peste 
100 tone fier vechi, nu au 
fost expediate siderurgiei 
decît 10 tone, în timp ce e- 
xistă sute de tone la puțul 
7 vest, care se degradează 
continuu

Intensificând activitatea . 
de recuperare și revalori
ficare a materialelor refo- 
losibile, mina Vulcan va 
contribui din plin Ia re
ducerea cheltuielilor ma
teriale.

I chioșcul din incinta I.M, 
Uricani, alimentara din 
centrul orașului și sectorul 
E.G.C.L. (unde în prezent 
se emit abonamentele).

I
a

personalitate proeminen
tă a mișcării democratice, 
antifasciste din țara noas
tră, patriot înflăcărat.

Victoria de la 6 martie 
a fost rezultatul, legitim al 
celor aproximativ 200 de 
zile revoluționare, în cursul 
cărora masele populare de 
la orașe și sate — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități, sub con
ducerea P.C.R., au reușit 
să încline, pas cu pas, . ba
lanța de forțe în favoarea 
lor și să zdrobească rezis
tența cercurilor retrograde.

„Faptul că în decursul 
cîtorva luni — se subli
niază în Programul P.C.R. 
— partidul a reușit să-și 
creeze organizații puternice 
în toate județele și loca
litățile țării demonstrează

Muntele în proiecții 
de diapozitive

In cadrul „Serbărilor 
zăpezii" organizate de 
ziarul nostru, azi, ora 18, 
sala artelor a Casei de cul
tură a ' sindicatelor 
din Petroșani va găz
dui o interesantă proiecție 
de diapozitive. Tema pro
iecțiilor este generoasă : 
muntele în toate ipostazele 
sale — reale și fantastice. 
Prezintă din propriile dia
pozitive cuiioscuți monta- 
niârzi fotoamatori din Va
lea Jiului, între care Au
rel Dula, Emil Lepădatu, 
Ion Vînătoru, Wil; Kuron, 
Vasile Polak și alții.

influența și capacitatea sa 
organizatorică. Aceasta ă 
făcut posibil ca, încă 
condițiile războiului, să se 
înfăptuiască reforma 
grară și să fie instaurat, 
la 6 Martie 1945, primul 
guvern democratic, guvern 
revoluționar democratic cu 
pronunțat caracter munci
toresc — țărănesc, expre
sie a colaborării largi a 
forțelor ce se pronunțau 
pentru adînci transf ur
inări revoluționare, socia
le și politice. S-a trecut, 
de asemenea, la realizarea 
altor reforme sociale, la- 
democratizarea aparatului 

. decstat". ■
Instaurarea guver.iului 

democrat revoluționar pre
zidat ,de Dr. Petru Groza 
— eveniment memorabil 
de la care aniversăm 56 
de ani — a deschis popo
rului nostru perspective- 
luminoașe pentiru înfăptui
rea. într-un timp istoric 
relativ scurt, a sarcinilor 
desăvîrșirii revoluției, bur- 
ghezo-democratice și tre
cerea la edificarea societă- 

soeialist'e.
Prof. D. PELIGRAD

V INERI, 6 MARTIE RM
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Invățămîntul politico-ideologic de partid

ff dezbatere cu... 
doi propagandiști

a-
O dezbatere concretă am cuțiile spre exemple

înregistrat eu puțin timp prinse din realitatea
în urmă, la mina Livezeni, 
în organizația dc bază a
sectorului 111, prilejuită de
cursul învățămintului po
litico-ideologic de partid. 
Dacă am dori să sinteti
zăm o concluzie a dezbate
rii aceasta ar. fi următoa
rea : cu cit producem m-ii 
mult, cu atît vom benefi
cia de mai multe avantaje, 
atît în întreprindere cit și 
la nivelul societății ; eu 
cîț produsele sînt' calitativ 
mai bune și realizate în 
condiții'de eficiență, cu a- 
tît colectivitatea noastră 
va realiza noj pași pe calea 
progresului.

Tema pusă în discuție a 
stîrnit interesul cursanți- 
lor. Era verba despre rea
lizările cincinalului prece
dent, de obiectivele etapei 
actuale și, prin/ această . 
prismă, despre sarcinile 
ce revin colectivulu; sec
torului, III. Cu destulă pri
cepere, propagandistul Va- 
sile Poenar a orientat dis-

Instantaneu din cadrul cabinetului de fizioterapie 
de la I.M, Dîlja, unde unul dintre mineri' este supus ' 
la o „baie de lumini*' pentru tratarea unor afec
țiuni reumatismale. Foto: Ștefan NEMECSEK

Pentru sănătatea minerilor
(Urmare din pag. h

deș- 
ecd-

Se
că

nomică a sectorului, 
poate «spune, chiar, 
dintre cursanți. l-a ajutat 
un „al doilea propagan
dist", maistrul Gheorghe 
Popa, care a animat dis
cuțiile de fiecare dată 
cînd apărea un iiionent de 
tăcere,, recurgind la exem
ple elocvente din activi
tatea sectorului. Au mai 
fost antrenați și alți cursan
ți, loan Bordeiuș, Gavrilă 
Mureșan, Miha; Chezan și 
alții, care au spus lucruri 
adevărate, dar pînă la 
urmă greul dezbaterii și 
l-a asumat Gheorghe Popa, 
un comunist cu o bună 
pregătire politico-ideolo- 
gică.

In principal, dezbaterea 
și-a atins scopul în sen
sul că întrebările ridicate 
pe parcurs au primit răs
punsuri convingătoare. Dar, 
iată că există totuși un 
dar... Dacă participarea la 

. discuții ar fi fost
numeroasă, ciștigul 
fără îndoială cu mult mal ' 
mare. (I.M.)

mai
era

O nouă unitate 
pentru desfacerea 

cărnii
In vederea realizăm 

indicatorului „prestări 
de servicii către popu
lație", ’ “
peni a

I.C.S.M. din Lu- 
deschjs o noua ri
de desfacere a 
în, zona blocului 
de apartamente- 

De produsele noii mă
celării vor putea bene
ficia locatarii blocuriloi 
din apropiere. Prin în
ființarea acestei noț uni
tăți de desfacere a căr
nii sut£ de gospodine 
din această parte a ora- . 
șuiui, vor fi scutite de a 
se deplasa ■ la măcelări
ile din centru și cartie
rul Braia, pentru a_și 
procura carne și alte 
produse din carne.

înființarea noului cen
tru de desfacere a căr
nii se" înscrie în iniția- - 
tiva I.C.S. Mixtă din Lu- 
penț „eît mai aproarre 
de cerințele consumato
rilor" și este un cadou 
făcut gospodinelor de 8 
Martig. (Ț.A.)

Directorul minei: „Scu
tim oamenii de foarte 
multe drumuri pe care 
ar trebui să le facă pe la 
alte cabinete. Aici ~ au 
condiții să execute pra-

tui Iar se va resimți in 
producție",

—- Ce valoare are apa
ratura din dotare și de 
ce mai aveți nevoie,?

....___ . . Directorul minei: „Va-
'. . . cedările' indicate imediat loarea aparaturii existen- 

Medicul întreprinderii: ia ieșirea din mină, după ie în momentul actual în 
„ De fapt, în urma anali- baie, fără să piardă prea dotare se ridică la a-

, tajele oferite de tin ca
binet modern, în îmbu
nătățirea stării de sănă
tate a muncitorilor de la 

, întreprinderea noastră".

s

5

Orientarea 
profesională 

a elevilor
La căminul cultural 

din Iscroni, din iniția
tiva consiliului de con
ducere al căminului, cu 
sprijinul' școlii generale 
din localitate și al ci- 
neclubului „XI orizont 
Aninoasa", a fost orga
nizată o reușită 0 efi
cientă acțiune de orien
tare școlară și profesio
nală ai cărei beneficiari 
au fost elevii și părinții. 
In padrul acțiunii âu 
prezentat expuneri pro
fesorii Oltea Strenpel și 
Natalia Șuciu. De ; ase
menea, au fost viziona
te filmele „Adaptarea" 
și „La început de an și

, cincinal", realizate de 
î cireclubul „XI orizont 
i Aninoasa", condus de 
| Eugen Herbei, 
! Prof. Teodor TRIFA

do
zelor de morbiditate am mult timp. Pe noi, și pe proape 47 000 lei și vă fi 1
constatat Că afecțiunile ei, ne interesează foarte completată. Sînt făcute
osteo-arteriale ocupă un mult recuperarea cit mai toate demersurile și a-

grabnieă a minerilor pan- vem promisiuni ferme, •
. tru producție, .iar pentru pînă la sfîrșitul acestei
îmbunătățirea stării lor 
de sănătate nici un efort 
nu este prea mare".

Medicul întreprinderii: 
„Iritrucît procedurile in

constatat că

loc important în ierarhia 
afecțiunilor întîlnite la 

Î minerii Dîljei, datorită 
condițiilor de lucru ?i 
microclimat existente în 
subteran. O bună parte 
dintre acestea puteau fi*

luni“. ■
Medieul întreprinderii:

„Vom mai avea nevoie 
de un cadru medical de 

.___ _ _______ r_____ „_______ r.____.. specialitate dar ni s-a
tratate într-un cabinet de dicate de noi sau alți promis și post și cadru 
genul celui vizitat și gă- ’specialiști, se fac la mi. 
sind înțelegere la condu
cerea minei s-a trecut la 
amenajarea lui",

— Prezentați-ne cîțeva 
avantaje oferite de am
plasarea cabinetului chiar

medical dacă vom ajun
ge să mărim numărul de 
proceduri pe zi".

Luni, 2 martie, 
cabinet a fost pus

mă sub supravegherea u- 
nui cadru medical, cu 
pregătire medie, avem 
garanția că tratamentul 
este urmat întocmai. In 
urma acestor tratamente 
sîntem convinși că nu- pragul (pînă în 4 martie)

i

i

• DOTĂRI. în baza re
zultatelor obținute de ti
nerii radioamatori, Clubul 
radioamatorilor de la Ca
sa pionierilor și șoimilor 
patriei din Vulcan a fost

aflam de
A.U.T.L. PETROȘANI: în- 
cepind de luni, 9 martie 
a.c. pe ruta locală Uricani, 
se va introduce autotax"a- 
re pe toate autobuzele. Bi-

1 letele vor fi puse în vîn-: I zare începînd de sîmbătă, dotat cu o modernă stație1 l 7 martie, la alimentara și emisie-recepție tip „Transi-

noul 
caninei a iosi pus în ? 
funcțiune și peste 20 de ) 
pacienți i-au trecut deja l 

t-,---- - ----- , sintem ' convinși că nu- pragul (pînă în 4 martie) i
în clădirea administrați mărul foilor de boală va executînd un număr to- > 
vă a minei ? scădea simțitor, iar elec- tal de 40 de ședințe. 1scădea simțitor, iar efec- tal de 40 de ședințe.

£

t

4

ver“ FT 277 Zd Responsa
bilul cercului de radioama
tori, Ilie Velescu, electrici
an la mina Vulcan, ne in
forma că noua stație întru
nește toate caracteristicile 
tehnice pentru â obține ce
le mâi bune performanțe

• SECȚIE DE ZUGRĂ
VIT. Venind în întîmpina- 
rea cerințelor populației 
pentru sezonul cald ce se 
apropie, cooperativa „Uni- 
rpa“ din Petroșani va în-

ființa o nouă secție de zu- Purghel, .Eugenia Imre și 
grăvit. Ioan Niculete.

• DEPĂȘIRI DE PLAN 
Unitatea nr. 46 C,L,F, Vul
can, responsabil Gheorghe 
Floroiu. a depășit sarcina 
de plan a lunii februarie 
cu 200000 lei. La această 
realizare a contribuit bu
na aprovizionare cu salată 
de sezon, mere, ceapă, car
tofi în limita repartiției,- 
cit și solicitudinea lucrăto-, 
rilor Aurel Preda, Victoria

• TEATRU. Astăzi, la 
ora 18, Teatrul de stat „Va
lea Jiului'* prezintă la se
diu un spectacol cu piesa 
„Tache, Ianke și Cadîr“ de 
Victor Ion Popa, realizat 
de regizorul Marcel Șoma.

• ȘTIAȚI CÂ... gazeta 
„Tineretul și producția" de 
la I.M. Aninoasa se află la

ediția a II-a, apărută în 18 \ 
ianuarie 1981 ? De la a- I 
ceastă dată responsabilul I 
gazetei se tot gîndește la | 
o nouă ediție. Poate, bi- I 
roul comitetului U.T.C. îl | 
va ajuta să treacă la edi- ’ 
țiă următoare.

Rubrică realizată de 
Teodor ÂRVINTE

care.au
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r Omenie
Vestea că muncitoarea Lupea, Constantin Guliaș, 

Alexandru Gănceanu, A- 
lexandru Kovacs, Maria 
Mâței, Nicolae Tîrnovean, 
Lucica Conți, Nicolae 
Cucuzel, Ioan Pop, ur- 
mînd ca în zilele viitoare 
să se mai prezinte la do
nări voluntare de sînge 
și alți colegi din schim
bul ei. Dedicăm aceste<< 
rinduri tuturor celor care 
au dat dovadă de solida
ritate și multă omenie.

Ștefan MOLDOVEANU, 
maistru, formația de lucru 

separare, preparația 
Lupeni.

Maria Kineses de la pre- 
pa rația Lupeni a fost in
ternată în spital în urma 
unui accident și că trebu
ia să i se facă transfuzii 
de singe, s-a răspîndit re
pede printre tovarășii ei 
de muncă. Animați de 
sentimentul unei calde o- 
meriii, 30 de tovarăși de 
muncă s-ău oferit să do
neze imediat o mică par
te din sîngele lor pentru 
ajutorarea celei aflate în 
suferință. Printre cei ca
re au venit in ajutorul 
muncitoarei Maria Kin
eses s-au numărat Ioan

Colectivul laborato
rului de patiserie și co
fetărie din Petriia este 
format in proporție de 
peste 80 la sută din fe
mei. Din 36 cofetare, 22 
sînt calificate. Fiecare 
realizează în medie, pe 
lună, produse în valoa
re de 30 000 lei. In ima
gine șeful laboratorului 
Iosif Demeter împreună 
cu Lucreția Marcu și 
Ștefania Mathe pregă
tind expedierea unui 
nou lot de prăjituri.

‘x

Grădina de lingă casă - 
o adevărată comoară

nu 
nici 
Lu-

Ma-
ea

Foto: Șt. NEMECSEK

Din scrisorile sosite la redacție
Repartizarea fondului I 

de marfă să fie 
echitabilă

Alimentara nr. 24 
Petriia se află într-un bun 
vad comercial. Pe lingă 
faptul că aprovizionează un 
întreg cartier, magazinul 
mai are în raza lui de ac
tivitate și trei importante 
Unități economice — între
prinderea minieră, prepâ-, 
rația și fabrica de mobilă, 
Cînd'merg ori vin de la lu
cru, oamenii muncii de ia 
aceste unități economice 
doresc să cumpere o sută 
de: grame de bomboane ori 
o ciocolată. Nil pot însă 
deoarece la această aîimeh- 
țară nu s-au mal primit nici 
un fel de dulciuri de luni 
de zile. Alte unități alimen
tare din orașul Petriia au 
primit și primesp mereu 
cota, ce le revine, numai a- 
limentara noastră nr. 24 nu 
a mai primit dulciuri din 
toamna anului trecut. Con
sider că organele comercia
le competente ar trebui să 
vadă cum ăe repartizează 
uneori fondul de marfă și 
să asigure ca această re
partizare să se facă în mod 
echitabil pentru toate ma
gazinele.

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

din

Cerem să fim sprijiniți
Sîntem un grup de loca- măm că de mai bine de 

tari ai blocului 101 din - - ■
strada Republicii — Petro
șani și ne adresăm ziarului 
pentru a ne sprijini să re- 

' zolvăm problema încălzirii 
corespunzătoare a aparta
mentelor și pentru încă- , 
drarea unei femei care să 
asigure curățenia pe casa

două luni nu avem femeie 
de serviciu și ne e jenă să 
vă relatăm cum.arată lif
tul, casa scărilor și gura de 
evacuare a gunoiului me
najer. Cu speranța că scri
soarea noastră va fi urma
tă de măsuri concrete din 

. . partea factorilor compe-
scăriloț-. De cînd e frig, ter- tenți, vă mulțumim antici- 

pat.
Cn grup de locatari ai 

apă caldă. In legătură cu blocului, 101, strada Repu- 
cealaltă problemă, infor- blicii — Petroșani *

mometrele nu urcă în apar- 
i tamentele noastre peste 14 

grade, mai ales cînd avem

Am auzit că familia Mi
hăilă este nelipsită de pe 
piața orașului Lupeni de 
mai mult de 6 ani. Aduce 
și valorifică aici - legume 
și zarzavaturi produse 
în lunca Mureșulu; și 
în cea a Oltului, ci Ia 
peni.

...Era acasă numai 
ria Mihăilă. Tocmai
este sufletul grădinăritu
lui în familie, soțul, adică 
Gheorghe Mihăilă, fiind 
pensionar șî bolnav. Gră
dina, de peste 600 mp, era 
încă acoperită de zăpadă. 
I-am spus gazdei de ce am 
venit șî s-a arătaj plăcut 
surprinsă :

—- Să știți că am 
fost dați la ziar, la 
acasă, la Argetoaia, m. 
Dolj, tot cu grădinăritul, 
căci noi grădinari am fost 
din părinți și am fost popu
larizați și acolo pentru re
coltele mari, Aici este cu 
totul altceva. Soțul meu 
fiind bolnav, ne este mai 
greu. Totuși, cum ați au
zit, reușim să fim tot tim
pul pe piață cu legume și 
zarzavaturi.

*— La ora actuală ce tre
buri din grădină vă preo
cupă 1

— E săpată, plantată cu 
usturoi și pregătită pentru 
celelalte legume.

Gazda îmi arată între 
timp naai multe vase cu 
probe de semințe. Ii spun 
că am fost îndrumat la ei 
de cetățeni care sint mul
țumiți de piodusele lor.

lucru ne bucu- 
grădinărit și 
dar și din pa- 
v-am spus de

jel, praz, ceapă verde, mă
rar, usturoi, gulii, țelinăj 
ridichi.

— Eu fac la fel și obțin 
recolte ca vecina mea, 
Mihăilă, pentru că noi ne 
luăm una după cealaltă — 
intervine în discuție Ve
ronica Pobirci, vecina de 
dincolo de gard. Și unele 
din răsaduri le facem îm
preună. Sîntem doar veci
ne și dorim ca fiecare să 
obțină recolte bune.

Dar iată că a sosit și so
țul gazdei, Gheorghe Mi
hăilă, care aflînd pentru 
ce am venit" ne destăinuia

mai 
: n°i 

în Pe teme actuale

— Acest 
ră. Facem 
din nevoie, 
siune, care 
unde vine.

— Ce înseamnă, de fapt 
grădina pentru dumnea- 

, voastră ?
— Cred că nu exagerez 

dacă spun că este o ade
vărată „comoară". înseam
nă în primul rînd economie 
de timp șl de bani. Am 
reușit să vindem,anul tre
cut pe piață cantități mări 
de salată, morcovi, pătrun-

aceste produse, din' care 
nici nu mai știm de cînd 
nu am cumpărat de la „A. 
prozar", am realizat im
portante cîștiguri bănești, 
Numai anul trecut, de c- 
xemplu, am cîștigat între 
15 000 — 18 000 lei, iar ve
cina mea peste 10 000 lei.

Atuuri convingătoare 
pentru oricine de aici, d>n 
Valea Jiului care disp-me 
de teren bun pentru agri
cultură. Cele două familii, 
la care ne-am referit, nu 
numai că au făcut înse.n. 
nate economii, dar au rea
lizat și cîștiguri substan
țiale, cu investiții minima, 
doar pentru sămînță și 
unele răsaduri.

Am reținut și două ob
servații ale Veronicăi Po
birci și anume :

— Deși găsim gunoi, 
spunea eă, am vrea să fo
losim și noi îngrășăminte 
chimice și substanțe pen
tru combaterea dăunători
lor. Magazinele de pe la 
noi nu au așa ceva. De a- 
semenea, o problemă este 
încă piața. Este necesară 
credem noț — înființarea 
unei piețe și în cartierul 
Vîscoza II. Pe lingă noi 
producătorii, ar avea de 
cîștigat și gospodinele care 
ar economisi timp.

Idei Ia care subscriem și 
noi. Iată, așadar, că și in 
Lupeni. ca de altfel, in 
întregul municipiu, sînt 
posibilități pentru valorifi
carea tuturor terenurilor. 
Intrucît cultivarea legume
lor în grădini și curți se 
va extinde, se cere ca a- 
ceastă acțiune să fie spriji
nită și coordonată. Această, 
va duce la obținerea unor 
cantități suplimentare de: 
legume, la întrebuințarea 
utilă a timpului liber, în 
folosul fiecăruia și al în
tregii societăți.'-.

„procesul tehnologic", al 
grădinii, cum ii zice el in 
glumă.

— Chiar dacă pare mult, 
noi realizăm trei, chiar 
patru recolte pe același 
loc din primăvară pînă 
toamna. Cum ? Simplu. 
Începem cu ceapa de ar- 
bagic pe care o semănăm 
în martie, cel tîrziu aprilie. 
In iunie culegem ceapa
verde și răsădim ceapa
„de apă" pe care o recol
tăm’în august. Din august 
pînă în noiembrie punem
salată, ridichi și mărar, 
Pot spune că obținem pînă 
la sosirea iernii, în fiecare 
an, patru (!) recolte de 
ridichi și mărar, două de 
ceapă verde și una din 
celelalte legume și zarza
vaturi.
, — Care sînt de fapt prin
cipalele avantaje ale aces
tei munci a dumneavoas
tră? ’ „

Ne răspunde Maria Mi- 
: hăilă. " XflP',

— Pe jîngă aproviziona
rea noasta-a permanentă cu Ioan Alexandru TĂTAR

Să ni se dea apă după un program
Domiciliez în strada Fîn- sile Alecsandri cu rugăroin- nainte stabilit și respectat,

tînllor din Vulcan în casa tea de a închide robinetele Vor șputea fi astfel înlătu-
pe care mi-am construit-o și de a nu mai permite ri- rate cazurile repătațe și
din banii cîștigați la mină 
unde am lucrat ea miner. 
Acum sînt pensionar. Casa, 
așa cum este dotată, ar 
trebui să-mi confere, mie 
și soției mele, care este bol
navă, tot confortul.. Dar, 
din cauză că cișmelele de 
pe strada Vasile Alecsan
dri, aflată mai jos, curg 
continuu, noi, locuitorii 
străzii Fîntînilor, care sîn
tem mai sus, nu avem apă 
în locuințe. Iată de ce mă 
adresez în primul rind con
cetățenilor din strada Va- pe zi, după un program di-

și de a nu, înai permite ri- rate cazurile repetate
șipjrea apei de care noi tare neplăcute cînd ne pre-
avem ațîta nevoie. Mă a- gătim să spălăm rufele Ori 
dresez totodată tovarășilor 
care asigură alimentarea 
orașului cu apă, cerîndu-le 
să stabilească un program 
de alimentare a locuințe
lor din strada Fîntînilor, 
program' care să fie res
pectat. Pînă se creează con
diții pentru rezolvarea mai 
bună a alimentării cu apă 
a orașului, am fi de acord 
să fii se dea apă 2-3 ore

pentru băle, dar apa nu 
mai urcă pe strada Fîntî
nilor, în special de la nu- - 
mărul 20 în sus. Sînt con
vins că programul pe care, 
îl solicit va fi cu siguranță 
mal bun decît situația ac
tuală, cînd trebuie să că- 
răm apă pentru consum 
din partea de jos a orașu
lui.

Avram FLOREA, 
strada Fîntînilor nr. 26, 

Vulcan•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
ILIE HOROTAN, Petro

șani : E de-a dreptul ciu
dat ; ați avut o altercație 

.nocturnă cu membrii unei 
familii din cătunul în ca
re nu locuiți (din cercetă
rile noastre rezultă că nu 
prea aveați ce căuta noap
tea în gospodăriile oame
nilor). Faptul reprobabil 
s-a petrecut, după cum 
recunoașteți, în noaptea de 
19 noiembrie anul trecut și 
vă adresați redacției acum 
în anul 1981, să vi se facă 
dreptate. Or, dacă vă soco
tiți nemulțumit de hotărî- 
.rea comisiei de judecată, 
cererea dv. va fi soluțio
nată de Judecătoria muni
cipiului. (I.V.)

• MIHAI SCHENKER, 
Vricani : Centrul de achi
ziționare a sticlelor și bor

canelor de la Ui’icahî a 
fost desființat odată cu 
încetarea activității Cen
tralei de valorificare a 
ambalajelor și trecerea a- 
cestel activități în atribu
țiile întreprinderilor co-

corespunzătoare și să trans
porte la depozit, ori să 
expedieze Ia diferiți bene
ficiari sticlele și borcanele 
achiziționate.

• CONSTANTIN
VOIANU, Petroșani: Con

ZA-

Răspundem cititorilor
merciale, respectiv a ma
gazinelor alimentare și de 
desfacere a legumelor . și 
fructelor. Aceste unități 
sînt obligate în prezent să 
achiziționeze, IN PERMA
NENȚA de la populație, 
sticle și borcane, iar su
cursala din Petroșani a 
I.C.R.A. — Deva să le a- 
provizioneze cu ambalaje

siderăm că era mai bine 
dacă enumerarea drepturi
lor de care se bucură fe
meile in țara noastră, 
drepturi de altfel cunos
cute; era completată cu 
enunțarea fie chiar la fel 
de sumară, a unor îndato
riri, Totuși extrasele ce 
formează conținutul ur
melor dv. trimiteri, .ne sînt

de folos în redactarea ru
bricii „Răspundem citito
rilor".

• IOAN COȚOVEANU, 
Petroșani: Potrivit nor
melor statuate de Legea 
nr. 26/1967, conducerea u- 
nității la care lucrați este 
obligată ca împreună cu 
sindicatul să eșaloneze e- 
fectuarea concediilor de 
odihnă de către personalul 
său pe tot parcursul anu
lui. Se întocmește în a- 
cest sens o planificare ca
re, după ce este aprobată, 
devine obligatorie. Expli
cați totuși situația pe care 
o aveți în acest an cînd 
trebuie să susțineți exame
nul de bacalaureat și ru
gați conducerea unității 
să țină cont de ea pe cit 
este posibil.

;----------------------------- ri
Semne de întrebare |

V-ați onorat îndatoririle ? |

Muncitorul Ioan Mich In Aninoasa există, du- I
..***• | 

tori care au menirea de I 
a interveni prin măsuri I 
de influențare în primul I 
rînd în planul educației | 
în asemenea situații — ■ 
dascălii de la școală ge- I 
nerală, consiliul popular. ’ 
miliția. Dar, cei ce sînt o- I 
bligați să se ocupe în mod ’ 
permanent șl eficient de | 
corectarea comportamen- | 
tului copiilor Sînt pârin-’ 
ții. A fost oare solicitat 

ționați ? Dar părinții co
piilor, fiecare în parte și 
toți împreună, au făcut 
tot ce sînt obligați să fa
că pentru buna .creștere 
și formarea comporta
mentului corect’ al copii
lor? (T.V.) |

de la I.U.M. Petroșani, pă cite știm, destui fac- 
domiciliat în Aninoasa, 
strada 23 August nr. 119, 
ne scrie următoarele t 
„Băieții vecinului meu de 
stradă de la nr. 120, Vic
tor Bîrdea, maistru la 
I.M, Aninoasa, îmi tero
rizează pur și simplu fa-

• ta, Ana Mich. Aruncă cu 
( pietre după ea cînd : vine
j’de la școală, ori merge corectarea comportamen- 
după cumpărături, îi a- 
dresează tot felul" de vor
be urîte, o lovesc. Deși sprijinul factorilor men-
copiii sînt colegi de școa
lă, iar noi, părinții lor, 
vecini și ar trebui șă> ne 
aj utăm în corectarea u- 
nor atitudini greșite ale 
copiilor, tovarășul Birdea 
m-a repezit și pe mine 
cînd i-am arătat cum se 
poartă băieții lui’*.

I

I
I
| LG.C.L. Lupeni nu valorifică fierul vechi ?

I
I
I
I
I

| In toamna anului tre
cut, secția E.G.CJL. Lu- 
peni, a înlocuit conduc
tele pentru încălzirea cen
trală de la mai multe 
blocuri de pe strada Pa- 
rîngului. Tovarășul Ale
xandru Nicula, secreta
rul organizației de partid 
din cartierul respectiv, și 
alți locuitori spuneau zi
lele trecute că lucrarea a 
fost necesară și bine e- 
xecutată de muncitorii de 
la E.G.C.L., cu sprijinul 
locatarilor. Rău este în
să că, conductele înlocui- 

. la

număr, sînt și la ora ac- ' 
tuală împrăștiate pe zo- I 
nele verzi din jurul blo- | 
curilor nr. 6 și 7. Conduc- | 
tele împrăștiate întrețin | 
un aspect de dezordine •

Isa ca, conaucreie înio
te. vreo 30 de bucăți

•___________ .

I 

I 
uii aspect ue aezoraine. ■ 
Pe bună dreptate loca- I 
tarii se întreabă : oare 1 
E.G.C.L, Lupeni nu are 
plan pentru colectarea și 
valorificarea f i e r u- 
1 ui vechi? Dacă da, de 
ce conductele respecțive 
nu sînt strînse și duse la 
depozitul de fier vechi, 
deoarece locatarii vor tre
ce în curînd la amenaja
rea zonelor verzi. (A.M.) j
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FILME
Reuniunea general-europeană de la Madrid

MADRID 5 (Agerpres). 
Corespondență de la Radu 
Adrian : în grupul de lu
cru care se ocupă de as
pectele politico-militare 
ale securității europene s-a 
încheiat reexaminarea pro
punerilor privind respecta
rea principiilor prevăzute 
în. Actul final de la Hel
sinki. Ca și în celelalte 
grupuri de lucru, discuți
ile n-au reușit să conducă 
la rezultate de natură să 
apropie pozițiile în proce
sul de redactare a docu
mentului final al reuniu
nii de la Madrid.

Delegația română a luat 
parte activă la discuțiile 
care au avut loc în toa
te grupurile de lucru și, 
în spirit constructiv, a 
subliniat în permanență 
necesitatea evidențierii a_ 
celor elemente comune care 
pot contribui Ia imprima
rea unui curs pozitiv reu
niunii, Ia elaborarea unui 
document final de substan
ță.

Intervenind în dezbate
rile din primul grup 
redactare, care au

.. loc pe marginea
nevilor prezentate de

goslavia și Spania privind 
oprirea agravării situației 
internaționale, reluarea și 
continuarea cursului spre 
destjndere, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul 
Constantin Ene, a reafir
mat poziția de principiu a 
României socialiste în a- 
ceastâ privință și s-a refe
rit pe larg la inițiativele și 
activitatea neobosită des
fășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru 
oprirea actualului curs al e-■ 
venimentelor și orientarea 
spre o politică de pace, 
pentru angajarea tuturor 
statelor în eforturile în
dreptate spre reluarea și 
întărirea procesului de des
tindere.

Reprezentantul țării 
noastre a relevat cerința 
fundamentală ca principiul 
nerecurgerii la folosirea 
forței să devină o norma 
efectivă a vieții internațio
nale, respectată în mod. 
ferm în relațiile dintre toa
te . statele. Propunerea 
României privind încheie
rea unu, tratat general eu
ropean de nerecurgere la 
forță sau Ia amenințarea 
cu forța — a spus vorbito
rul —, se evidențiază prin 
caracterul său deosebit de 
actual, singura cale de 
rezolvare a problemelor 
litigioase sau în suspensie, 
fiind doar reglementarea a- 
eestora prin mijloace exclu
siv pașnice.

INTERDICȚIE. — Dînd 
curs unei cereri a poliției, 
ministrul de interne brita
nic, William Whitelaw, a 
interzis, pe baza unei legi 
asupra menținerii ordinii 
publice, desfășurarea de 
demonstrații la Londra pî- 
nă la data de 31 martie. 
Decizia ministrului — rele
vă agențiile de presă — a 
fost determinată de refuzul 
organizației extremiste de 
dreapta „Frontul Național'* 
de a renunța la organiza
rea sîmbăta viitoare a unui 
marș cu caracter provoca
tor, de natură să genereze

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Al treilea salt 
mortal; Republica : Me
saj din spațiu ; Unirea-s 
Muppets la Hollywood.

LONEA : Cuscrii, 
ANINOASA: Un fra

te formidabil.
VULCAN — Luceafă

rul : întîlnire de gradul 
III.

LUPENI — Culturali, 
Porțile dimineții ; Mun
citoresc : Iarba crește 
pînă Ia cer.

URICANI: O să fiu 
cuminte, bunicule.

TV

SPANIA

Consultări pentru rezolvarea 
problemelor țării

de 
avut 

propu- 
Iu_

CONFERINȚA 
ISLAMICĂ

I

BAGDAD 5 (Agerpres). 
— Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, s-a în- 
tîlnit, miercuri, cu mem
brii misiunii de bune o- 
ficii a celei de-a III-a 
Conferințe islamice la ni
vel înalt, sosită la Bag
dad în cadrul unei noi 
etape de informare asu
pra posibilităților de so
luționare a conflictului 
dintre Iran și Irak — in
formează agențiile inter
naționale de presă.

Misiunea islamică, pre
zidată de președintele Gui- 
neii, Ahmed Sekou Toure, 
include șefi de stat ai R.P. 
Bangladesh, Gambiei și 
Pakistanului, secretarul ge
neral al Organizației Con
ferinței Islamice, primul 
ministru al Turciei, pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei și 
miniștrii afacerilor externe 
ai Malayeziei șl Senegalu
lui.

MADRID 5 (Agerpres). 
— Premierul spaniol, Leo- 
poldo Calvo Sotelo, a ini
țiat consultări cu 
partidelor politice 
zentate în parlament, 
vederea realizării unor a- 
corduri de sprijinire a gu
vernului în rezolvarea pro
blemelor urgente ale ță
rii, relevă agenția E.F.E.

Liderul Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol 
(PSMS), Felipe Gonzalez, 
și-a reînnoit cererea de a 
se forma un guvern de lar
gă coaliție, în vederea sal-

liderii 
repre- 

în

varii tinerei democrații din 
Spania.

La rîndul său, Manuel 
Fraga Iribarne, liderul gru
pului conservator „Alian
ța Populară'*, a relevat că 
ar fi dispus să se alăture 
unei coaliții la care să ia 
parte Uniunea
Democratic (UCD), 
și, eventual, naționaliștii 
catalani. Șeful guvernului 
autonom catalan și oficiali
tățile din cadrul UCD s-au 
pronunțat însă împotriva 
ideii iMiei coaliții.

Centrului
PSMS

Ultimul bilanț 
la Rio

al carnavalului
de

(Agerpres).BRASILIA 5
— Prilej de manifestare a 
veseliei exuberante pentru 
mulțimi imense de oameni, 
carnavalul de la Rio de 
Janeiro a avut și în acest 
an o latură nedorită — 
numărul mare, mult mai 
mare ca în alți ani, de 
decese produse în împre
jurări violente, și alte as
pecte negative. Astfel, după 
cum s-a anunțat din sursă 
oficială în metropola bra
ziliană de pe țărmul A- 
tlanticului, în intervalul 
scurs între sîmbăta trecu-

de Janeiro
detă și dimineața zilei 

miercuri, care a marcat 
încheierea serbărilor carna
valului, la Rio de Janeiro 
au fost asasinate 175 de 
persoane și alte 51 au mu
rit în accidente de circu
lație. Au fost, de aseme
nea, înregistrate peste 900 
de acte de agresiune și 
numeroase furturi. Totoda
tă, în spitalele orașului au 
fost internate peste 15 000 
de persoane, în majorita
tea lor victime ale abuzu
lui de băuturi alcoolice.

incidente rasiale în con
textul în care elementele 
rasiste din țară întîmpină 
riposta "îndreptățită a lo
cuitorilor imigranți 
culoare, sprijiniți de 
ganizațiile progresiste.

MIȘCĂRILE PENTRU 
PACE. — In lupta împo
triva cursei înarmărilor, 
mișcărilor pentru pace le 
revine un rol tot mai im
portant — a declarat pre
ședintele Partidului Mun
citoresc Social Democrat 
din Suedia, Olof Palme, 
luînd cuvîntul în cadrul 
lucrărilor celei de-a 29-a 
sesiuni a Consiliului Nor
dic. Ea a apreciat că nu
mai o largă mobilizare a 
popoarelor este susceptibi
lă să împiedice apropierea 
unei catastrofe nucleare.

ALEGERI SAU FARSE? 
— Sub titlul „Alegerile din 
Coreea de Sud sînt o far
să pentru uzurparea pute- 
rii“, ziarul Nodon Sinmun 
denunță mașinațiile poli
tice prin care Chun 
Du Hwan a devenit 
„președinte** al Coreii de 
Sud. In articolul difuzat de 
ACTC se arată că, pentru 
a-și atinge țelul, șeful re
gimului de la Seul a in
ventat o 
care să-i 
rabilă.

CRIZA 
TALA. — Evoluția 
guvernamentale din Thai
landa a cunoscut, miercuri, 
un nou episod prin demi
sia în grup a tuturor celor 
nouă membri ai cabinetu
lui, care aparțin Partidu
lui Acțiunea Socială 

<S.A.P.).

de 
or-

„lege electorală1* 
fie complet favo-

GUVERNAMEN-
crizei

15,00 Tenis ! România 
— Brazilia în 
„Cupa Davis**.

16,30 Emisiune în limba ' 
germană.

18,20 Handbal masculin: 
Steaua București 

— Vorwarts Frank
furt pe Oder (re
priza a 
Transmisiune 
reetă de la 
Floreasca. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.

19,40 Fapte de eroi ai 
muncii și vieții 
socialiste.

20.00 Film artistic: „A- 
vocata". Premieră 
TV. Producție a 
studiourilor ceho
slovace.

21,35 Scrisul românesc 
profund implicat 
în atualitatea so
cialistă a țării. I 
Anchetă'-dezbatere, I 

22,10 Telejurnal. \

II-a). 
di- 

sala

18,50
19,00
19,25 eco-

Autobaza 4 „Transchim" Craiova
încadrează pentru punctul de lucru I.F.A.

„Vîscoza“ Lupeni, următorul personal:

- șoferi cu gradele B, C, D, E - 5 posturi

- tractoriști -3 posturi

- mașiniști pe autoîncărcător
IFRON — 2 posturi

- automacaragiu - 1 post
Informații suplimentare la I.F.A. Lupeni, 

telefon 70343/174.

•;». <•

Mica publicitate
VIND Trabant 600. Str. 
Iunie 3/2 Petroșani. (199) 
VlND apartament două 

camere etaj I din cără
midă, gaz. Deva, telefon 
21344/956. (201)

PI0RDUT certificat de 
calificare gradul I elec
trician de mină seria C/ 
98979 eliberat de I.M. U- 
ricanî pe numele Nechițe- 
lea Gheorghe. Se declară 
nul. (1,96)

DECES
MAMA, fiica, surorile, frații și celelalte rude a- 

propiate, adine îndurerate, anunță că înmormîntarea 
celei care a fost

Dr. ANNA ROZSNYAI
decedată în ziua de 4 martie anul curent, va avea loc 
în ziua de 6 martie, ora 15, la cimitirul orașului Lu
peni. Adunarea la doliu se va ține la locuința dece
datei din strada Avram lancu nr. 10, Lupeni. (202)

«•»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••
DUMINICA, 8 MARTIE
8,30 Tot înainte ! 
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru cor 

pii. Contele de Mon
te Cristo. Episodul 13.

9,35 Omul și sănătatea
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii. E- 

nescu și interpreții 
săi,

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. 

Din sumar.: Tableta 
emisiunii. Muzică u- 
șoară. Parada instru
mentelor populare. 
Comici.vestiți a; ma
relui ecran pe... mi
cul ecran: Stan și 
Bran. Autograf muzi
cal. Telegrame — mo
ment vesel. Muzică și 
poezie.

14 ,00 Desene animate. Noi 
aventuri în epoca de 
piatră.
Melodii, melodii.

15,00 Tenis. România — 
Brazilia în „Cupa 
Davis**. Aspecte din 
ultima zi a întîlnirii. 
Transmisiune direc
tă de la Timisoara.

17.30 Șah.
17.45 Ecranizări după ope

re literare românești. 
Citadela sfărîmată. 
Partea I. .

18,40 Micul ecran pentru 

ce; miei. Ghiocei pen
tru mama.

19,00 Telejurnal.
19.20 Laudă femeii !
19.45 Un cintec, un zîmbet, 

o floare...
20.45 Film artistic. Julia. 

Premieră TV. Produc
ție a studiourilor a- 
mericane.

22,35 Telejurnal.
LUNI, 9 MARTIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea econo

mică.
19,55 Omul și sănătatea.
20.20 Roman foileton. Tre

cea un călăreț. Ulti
mul episod.

21.15 Cadran mondial.
21,40 Melodii populare. 
22,05 Telejurnal.

MARȚI, 10 MARTIE
9,00 Teleșcoală;

11.15 Călătorie prin uni
vers, Serial științific.

12.15 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engle

ză.
16.50 Album istoric.
17,10 Consultații în spriji

nul înyățămîntului 
politico-ideologic.

17,35 Clubul tineretului. 
Montaj muzical-lite-

rar.
18,20 îndrumări pentru lu

crătorii din agricultu
ră.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal,
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ancheta TV.
20,35 Teatru TV. O zi din 

viața unui om de a_ 
faceri de Ring Lard-

PROGRAMUL Ț\/

ner. Premieră pe țară.
21,45 Comorile artei muzi

cale.
22,05 Telejurnal.

MIERCURI, II MARTIE
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă ger

mană.
16.50 Profesiunile cincina

lului.
17,20 Tragerea pronoex- 

pres.
17.30 Finala „Cupe-, Româ- 

niei“ la handbal mas
culin. Transmisiune 
directă de la Palatul 
Sporturilor si Culturii.

18.50 1001 de seri’.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.

19,45 Forum cetățenesc.
20,10 Telecinemateca. Ci

clul: Mari actori. O" 
rășenii. Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor sovietice.

21,35 Recital de balet. 
22,05 Telejurnal.

JOI, 12 MARTIE
9,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton. Tre

cea un călăreț.
11,55 Telex.
16,00'Telex.
16,05 Curs de limbă rusă.
16.25 Cabinet TVS. Știin

țe sociale.
17,05 Viața culturală.
18,10 Almanah pionieresc.
18,35 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ora tineretului.
20.25 Călătorie în univers. 

Serial științific.
21.25 Studioul... șlagărelor.
22,05 Telejurnal.

VINERI, 13 MARTIE
16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV.
16,30 Emisiune în limba 

germană.

18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Fapte de eroi ai mun

cii și vieții sociale.
20,05 Film artistic. . Intran

sigența. Producție a 
studiourilor italiene.

21.45 Scrisul românesc pro
fund implicat în ac-

' ? tualitatea socialistă a 
țării (II). 
Anchetă-dezbatere.

22,10 Telejurnal.
SIMBATA, 14 MARTIE
9,00 Teleșcoală. Olimpia

da școlară. Chimie 
(clasa a IX-a)

.9,20 Curs de limbă spanio
lă.

9.40 Curs de limbă fran
ceză.

10,00 Film artistic (reluare) 
Orășenii. Producție a 
studiourilor sovietice.

11.25 Mujică populară.
11.40 Limba română. Cum 

vorbim, cum scriem. 
Atracția paronimică.

12,00 Portrete dirijorale.
13,00 Mozaic cultural-ar- 

tistic-sportiv.
Din sumar: Triumful 
visătorilor. O istorie 
a muzicii în 3000 de 
discuri. Teme celebre 
în interpretarea co- 

rului de cameră «Pre
ludii**. Autograf în 
Mozaic. Primul gong. 
Oamenii mării. Calei
doscop muzical cu Li
za Minelii, Massiel, 
Rafael de Cordoba. 
Gala desenului ani- 
mat. De la o melodie 
la alta cu Irina Lo- 
ghin, Ana Piuaru, Ma
riana Miriuță, Ale
xandru Mica, Ion Do- 
lănescu, Tiberiu Ceia, 
Ștefan Miriuță — a- 
cordeon. Sport. Trans
misiune directă a 
meciUluj de fotbal 1 
Corvinul Hunedoara 
— Dinamo București 
(ora 13,30); Selecțiuni 
din campionatele 
mondiale de patinaj 
artistic de la Hart
ford (S.U.A.).

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Teleenciclopedia .
20,10 Film artistic. Copa

cabana. Premieră pa 
țară. Producție a 
studiourilor ameri
cane. j

21,45 Telejurnal.
22,00 Șlagăre în devenire. 

Emisiune concurs de 
muzică ușoară.
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