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Angajare comunistă pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor

Sub acest generic inaugurăm acum. 
Ia început de an, o nouă acțiune de 
presă în coloanele „Steagului roșu". 
Urmărim asttel șă creăm cadrul pu
blicistic adecvat pentru tratarea în 
ziar a problematicii privind modul 
cum organizațiile de partid, comuniș
tii din întreprinderile miniere ale 
Văii Jiului acționează concret, prin- 
tr-o muncă organizatorică și politi- 
co-educativă eficientă, în rîndurile 
minerilor, brigăzilor șl sectoarelor 
productive în vederea realizării e- 
xemplare a sarcinilor la producția 
de cărbune prevăzută pe anul 1982, 
transpunerii astfel în viață a mobili
zatoarei chemări adresate oameni
lor muncii din industria extractivă 
— vizind asigurarea resurselor ener

getice și de materii prime — de că
tre conducătorul partidului și sta
tului nostru, tovarășul N1COLAE 
CEAUȘESCtr, în Mesajul de Anul 
Nou.

In desfășurarea acțiunii noastre 
de presă, dor’m o largă colaborare 
cu organele și organizațiile de partid, 
eu comuniștii pentru ca experiența 
acestora în conducerea activității e- 
conomice, problemele cu care se con
fruntă în mobilizarea colectivelor de 
muncă în vederea realizării planului 
la cărbune să le facem cunoscute ci
titorilor ziarului. Pentru început am 
întreprins o anchetă, avînd ca su
biect această problematică, la căi 
mai puternic colectiv de mineri din 
Valea Jiului — cel de la mina Lupeni,

*
Intr-o atmosferă de aleasă prețuire 

pentru meritele de militant revoluționar, 
eminent om politic și savant de renume

mondial, ieri, a avut loc
SOLEMNITATEA ANIVERSARII ZILEI DE NAȘTERE 

A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Joi, 7 ianuarie, la sediul 

C.C. al P.C.R., a avut loc 
solemnitatea aniversării 
zilei de naștere a tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al Comitetului Cen. 
trai al Partidului Comu
nist Român, prim yiceprini- 

i ministru al Guvernului 
; Republicii Sbcialiste ltomâ- 
. nia, eminent om politic si

I S c

militant revoluționar, sa
vant de renume mondial, 
solemnitate care a repre
zentat o nouă și puternică 
expresie a înaltei prețuiri 
pe care întregul partid, în
tregul popor o acordă ac
tivității sale prodigioase 
și multilaterale pusă eu 
dăruire și abnegație în 
slujba- înfăptuirii înaltelor 
aspirații de progres, bună- 

r î s o a r

stare* libertate și indepen
dența ale națiunii noastre, 
edificării societății socia
liste multilateral dezvolta
te pe pământul României, 
cauzei socialismului și pă
cii,. .

Tovarășul Nice ! a e 
Ceaușeseu, tovarășul flie 
Verdeț, ceilalți tovarăși

iCintiriUare în bag a i a)

e a
i Comitetului Politic Executiv 
j al C.C. al P.C.R. adresată 

tovarășei Elena Ceaușeseu
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușeseu,
Ne face o deosebită plă

cere ca, la aniversarea zi
lei dumneavoastră de naș
tere să vă adresăm, cu ce- și profund spirit revolu
te mai profunde sentimen
te de prețuire și stimă, căl
duroase felicitări, urări de 
viață îndelungată, de să

nătate și fericire.
Folosim acest prilej săr

bătoresc pentru a vă ex
prima înalta apreciere pe 
care noi toți. Comitetul 
Centra] și întregul nostru

partid și popor o dau în
delungatei și multilatera
lei activități pe care ați 
desfășurat-o și o desfășu- 
rați, cu înaltă competență

nostru. Este unanim a- 
preciată contribuția de sea
mă pe care o aduceți ca 
membru al Comitetului Po
litic Executiv și ca prim- 
viceprim-ministru al gu
vernului, la elaborarea și 
înfăptuirea în viață a po
liticii de construcție socia-

ționar. pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe 

partidului și statului

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

a

(Continuare în pag a 4-a)

Sing. PAUL GRASU. 
șef de brigadă: „Sarci
nile de plan ale anului 
1982 au fost dezbătute, 
în lumina indicațiilor tra
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu la Plenara 
C.C. al P.C.R.. în adu
narea generală de partid 
din luna decembrie* 1981.
De fapt în această adu
nare s-au trasat 
concrete fiecărui 

de partid,

sarcini
merii - 

fiecărei

La sectorul IV al j.M. Lonea

„Sintem pregătiți să realizăm
ritmic sarcinile
In intenția noastră de 

a reda preocupările și 
frărriîntările oamenilor 
muncii pentru începerea 
noului an cu rezultate cît 
mai bune, nc-am a- 
dresat unuia dintre cele 
mai puternice colective 
de muncitori — sectorul 
IV de la mina Lonea.

Ing. ION GHEORGHE, 
șeful sectorului : „Pregă
tirea producției de căr
bune la nivelul sarcini
lor anului 1982, obiectiv 
prioritar al colectivului 
de muncă a început încă 
din anul încheiat. Lucră
rile de pregătiri au fost 
depășite cu 200 ml față 
de prevederi, reușind ast
fel să asigurăm capacita
tea de producție pentru 
acest an. In 1981 ara rea
lizat 30 la sută din pro
ducția minei Lonea, în 
pofida unor greutăți de 
tectonică și a lipsei de 
efective in abataje. Am 
creat toate condițiile ca 
în trimestrul acesta să 
putem trece cu transpor
tul cărbunelui pe orizon
tul „400, ceea ce n? - va 
permite să renunțam lă 
.exploatarea în jump, cît 
și ia o serie de utilaje 
care erau o permanentă 
sursă de defecțiuni. 
Planul producției de 
cărbune pentru 1982 îl 

om realiza în condiții 
eficiență economică, 
ndu-se preocuparea 

autogospodărirea 
stîonafea mij-

brigăzi. De pildă, brigada 
pe care o conduc s-a an
gajat să mărească viteza 
de avansare. Din prima 
zi a anului noi am rea
lizat o avansare de l.li 
rr . Asta înseamnă 1,5 to
ne în plus la productivi
tate și 120 de tone peste 
preliminarul zilei. Sîn- 
tpm hotărîți ca în acest 
an, prin buna organizare 
a muncii în abataje, prin 
urmărirea îndeplinirii zil

la cărbune"
lo-aeelbr de muncă aflate 
în dotarea sectorului",

AUREL NEGRU, ad
junctul șefului de sector, 
secretarul organizației de 
partid : „Acționăm încă 
din primele zile ca toți 
muncitorii sectorului să 
cunoască sarcinile de pro
ducție pentru întregul an, 
in care sens vor fi ajuta-,, 
te formațiile de lucru 
pentru ea, împreună eu 
cadrele tehnice reparti
zate, să-și poată lua an
gajamente în raport cu 
posibilitățile existente, ca 
angajamentele să devină 
fopte. Discuțiile indivi
duale purtate cu mem
brii de partid, învăță
mântul politie, momentul 
economie al adunării ge
nerale cît și activitatea 
grupei sindicale și a orga
nizației U.T.C. vor fi mai 
bine canalizate pentru a 
întări disciplina în mun
că în conformitate cu De. 
crețul Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, care re
glementează răspunderea 
oamenilor muncii față 
de avuția noastră națio
nală. Vom crea un cli
mat propice pentru ța să 
asigurăm stabilitate mai 
mare forței de muncă, în 
scopul creșterii produc
ției de cărbune la nivelul 
exigențelor".

Teodor ARVINTE

(Continuare in pag. a 2-a)

nice de către fiecare co
munist, de către fiecare 
membru al brigăzii a sar
cinilor încredințate. vi
teza de avansare lunară 
să fie tn medie de 33—35 
m. Așa înțelegem noi, 
comuniștii, să ne onorăm 
sarcinile încredințate ca.

Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE

i.(Continuare în pag a 2-a)

Aplicarea cu fermitate a măsurilor 
stabilite—chezășia succesului

La LM. Dîlja, producția 
acestui an va crește față 
de realizările din anul tre
cut cu 70 000 de tone de 
cărbune. Ținînd cont de a- 
ceastă’creștere a producției 
și de propunerile făcute de 
oamenii muncii, s-a trecut 
la aplicarea măsurilor care 
au ca scop realizarea sar
cinilor majorate de plan pe 
cest an. Deșpre măsurile 
întreprinse, ne-a vorbit la 
început,’ economistul Titto 
Hogmari, șeful ' biroului 
OPÎR.

Prin punerea în func
țiune a tuturor capacități
lor de producție din blo
cul II, prin deschiderea de 
noi abataje în stratele sub- , 
țiri 7 și 13, vom crea front 
de lucru pentru realizarea

i 
î

Brigada condusă de minerul Nicu Vasilache. de 
la sectorul V al minei Petrila a încheiat planul pe 
1981 cu un Plus de KW inc, numărîndu-se printre 

t brigăzile fruntașe ale sectorului și minei. In imagine 
i șeful de schimb Maximilian Bologa, alături de ortacii 
ț Ion Mîrșu, Petru Pereu, Teodor Perințan și maistrul 

Ion llobretescu clin cadrul brigăzii mai sus amintite.

. Foto : Șt. NEMECSEK

cu succes a sarcinilor ce 
ne revin în acest an. A- 
vem mari dificultăți Cu for. 
ța de muncă care ne lip
sește, deocamdată,, dar pe 
care, sperăm să o recrutăm 
în acest an. Este în curs 
de reanalizare situația per
sonalului auxiliar și de de. 
servire. Oprind numai stric
tul necesar din personalul 
auxiliar, ceilalți vor fi di
rijați spre locurile de mun
că direct productive — spre 
abatajele de cărbune. Prin 
punerea în funcțiune a u- 
nor abataje de mare pro
ductivitate a muncii în 
cărbune, acest indicator va 
spori în 1983 cu 7 la 
sută în abataje, iar pe mi
nă cu 6 la sută.

Tot pentru acest an a

vem prevăzut să calificăm 
185 de muncitori, din care 
150 mineri și ajutori mi
neri/ iar ceilalți lăcătuși și 
electricieni".

în continuare ne-am a- 
dresat secretarului comite
tului de partid pe între
prindere, Emerik Nagy, ca
re ne-a declarat;

— Rezultatele obținute 
în anul care a trecut nu 
sînt la nivelul posibilită
ților pe care le avem, de 
aceea aș începe acțiunile 
care le considerăm esenția
le pentru realizarea sarci
nilor cu. necesitatea întări
rii disciplinei Ia toate ni-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare tn pag. a 2 a)

Stima 
și prețuirea 

întregului 
pop jr

Cu discreție, talent si 
proverbială hărnicie, în 
uzine, pe ogoare, ia 
școli, spitale sau îabo-. 
rătoare, pe tot cuprin
sul patriei, femeile sînt 
implicate în vasta si 
armonioasa operă de 
construire a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate -împlihiridu-și 
năzuințele, regăsindu-și 
demnitatea uiiiană. In 
toată această afirmare 
în toate domeniile de 
activitate se află exem
plul . luminos al*tovară

șei Elena Ceaușeseu, fe- 
.meie, eminent om po-. 
litic și strălucit savant, 
mamă, întrupînd virtu
țile femeii din -Româ
nia, șintetizînd înalta, 
competentă științifică 

și. devotamentul, puri
tatea morală si cutezan
ța gîndului, toate scuip- ‘ 
ta te în frumusețea sii 
trăinicia faptelor însu
flețite de patriotism.

Prin întreaga sa via
ță și activitate, tova
rășa Elena Ceausescu 
s-a dăruit marilor cau
ze ale progresului' si. 
bunăstării pe pământul 
străbun al României, 
în aceste zile întreaga 
națiune a aniversat zi
ua de naștere a tovară
șei Elena Ceaușeseu, fe
meie — om politic si 
savant de reputație 
mondială, încununată în 
ultim,Je zile ale anu
lui trecut cu Diploma 
de membru titular al 
prestigioasei Academii 
Europene de Științe, 
Arte si Litere. Neobo
sita activitate pusă în 
slujba ațelor mai înalte 
idealuri ale pat; iei, 
străbătută de spirit re
voluționar, a făuririi ce
lei mai drepte societăți 
din istoria omenirii •— 
socialismul si comunis
mul.
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I Privim cu încredere viitorul (Urmare din pag. I)

’ Arii ascultat cu deosebit 
interes, în acele clipe me
morabile dinaintea cum
penei dintre ani, Mesajul 
pe care iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a adresat 
tregului popor român, 
deile cuprinse în mesaj 
ne-au mers la inimă, ilus- 
țrînd dorințele noastre cele 
mai intime, voința tuturor 
celor ce muncesc de a avea 
un nou an rodnic, de pace, 
de înaintare fermă pe ca
lea luminoasă spre cea mai 
dreaptă orînduire din isto
rie. orînduirea socialistă și 
comunistă. Noi, 
torii. an de an vedem im 
plinirea rodului 
noastre în noile cartiere de 
locuințe ale orașelor, în 
zeci de obiective care fac 
viața oamenilor mai bună 
si mai bogată. Iată de ce 
mesajul de pace și prospe-

construe-

muncii

ritate, ne mobilizează spre 
noi fapte de muncă. Sîn
tem pe deplin conștienți, 
așa cum sublinia în me
saj tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de faptul că am 
încheiat un an care n-a 
fost lipsit de greutăți. Dar 
în ansamblu am încheiat 
primul an al actualului plan 
cincinal cu rezultate bune. 
Contribuția constructorilor 
șantierului 3 Lupeni al 
T.C.H. în anul 1981 s-a 
materializat în finalizarea 
cu mai bine de o lună, î- 
nainte de termen, a sarci
nilor prevăzute în planul 
anual la construcția de lo
cuințe. Ne așteaptă un an 
în care avem sarcini spo-- 
rite. Am stabilit din timp n 
măsurile care se impuneau 
peptru realizarea acestor 
noi sarcini. Pentru aceasta 
e nevoie de pace. îl asigu
răm pe mult stimatul și

iubitul nostru conducător 
că ne vom face pe deplin 
datoria, nu ne vom precu
peți eforturile pentru a da 
viață istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea, po
liticii înțelepte a partidului 
și statului nostru de cola
borare și pace cu 
popoarele lumii. Pentru 
înfăptuirea acestor 
flețitoare obiective de pro
gres șl pace, urăm din toa
tă inima înțeleptului con
ducător al României socia
liste, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un călduros 
„La mulți ani", putere de 
muncă și sănătate spre bi
nele și prosperitatea națiu. 
nii noastre socialiste.

toate

insu

Mihai POPESCU, 
maistru principal, 

șantierul 3 construcții 
Lupeni al T-C.H.

sarcinile
la cărbune"

ț (Urmare clin pag 1)
IOSIF CLAMBA. șef de 

brigadă: „în 1981 am rea
lizat 7550 tone de cărbune 
peste prevederile planului, 
cit și cea mai mare depă
șire la productivitate dim 
tie brigăzile sectorului — 
plus 1400 kg/post. In a- 
cest. an lucrăm pe stratul 
5 cu. condiții mai grele. de 
muncă în ce privește 
provizionarea locului 
muncă. " 
mai demult au intrat 
presiune, solicită un 
1 um de lucrări 
măi 
tea, nu ne vom da bătuți, 
nici
Ini nu-i
vom redresa în scurt timp".

PETRU MINOR UT, șef 
mei 

Toth, 
Tra-. 
sînt 
an 
un 
E 

cu

a- 
de

Pregătirile făcute 
in 

vo- 
auxiliare 

mare. Cu toate aces-

aici, chiar clacă stra- 
atit de dur, ne

de brigadă : „Ortacii 
Nicolae Stan, Petru 
Octavian Bălăneșcu, 
ian Manea și ceilalți 

" ca în acest 
pentru 

loț: fruntaș pe sector, 
taie dificil să lupți 
Micjea și Clamba care au 
băieți formidabili in 
mație 1 Dar nu si imposi
bil". '

ANTON FLOREA, șef 
de brigadă: „Am preluat 
brigada de la Carol Re- 
paș care, în anul 
a realizat în plus 3343 
tone de cărbune. Vom ac
ționa astfel în te’, să majo
răm plusul de cărbune și 
în acest an. Șefii ■ de • 
schimb Văsile Olteanu, 
Mustafa Murvet, Martin 
Vischi și Petru Moldovan, 
împreună cu .mine și cei
lalți ortaci ai brigăzii, vom 

. face totul să creștem pro
ductivitatea muncii în a- 
bataj".

Afiniiațiile făcute de cei: 
care — prin natura func
ției îndeplinite au sarci
na i;de. a organiza produc
ția și munca pentru crește. . 
rea productivității muncii, 
gospodărirea judicioasă a 
bunurilor din dotare, î.și 
au acoperire in rezultate
le zilelor de debut ale a- 
eestui an in care sarcinile 
au fost depășite cu 110 to
ne de cărbUrie.

pregătiți
„să ne batem"

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere 

.-s» filiala Petroșani —

Cursurile se desfășoară în ziua de luni, 11 ia
nuarie 1982, ora 17,00 după cum urmează :

Anii I, II și III — în sălile Casei de cultură.

velurile, începind cu locu
rile de muncă și terminînd 
cu factorii de răspundere. 
Rezultatele bune cu care a 

. încheiat ultima lună a anu. 
lui sectorul I (plus 1000 de 
tone), .sector ce va avea 
ponderea cea mai mare în 
acest an, ne fac să fim 
optimiști în ceea ce pri-

j 
i
j

i
5
i 
î

i

('uni ne putem păstra j
xșănătatea

Chezășia 
succesului

vește realizarea sarcinilor 
de plan. Vom acționa în 
continuare pentru scăde
rea numărului de absențe 
nemotivate, care, în anul 
trecut, a reușit să scadă la 
20—30 pe zi. Măsurile în
treprinse în anul trecut tre
buie intensificate și în a- 
cest an pentru a putea să 
ajungem să scăpăm de ele 
și. astfel, să nu fim obligați 
să ne dezorganizăm anu
mite locuri de muncă. Fron. 
tul de lucru pe care îl a- 
vem și pe care trebuie să 
îl mai mărim pe parcursul 
acestui an ne asigură căr
bunele necesar pentru re
alizarea integrală a sarci
nilor de plan ce le avem 
în acest an.

Anul IV — saia de ședințe a Comitetului muni
cipal de partid.

La stația de metanometre <lc Ia I.M. Uricani se face controlul si verifica
rea unui set de aparate, după ce au fost folosite in subteran.

Foto : Șt. NEmECSEK
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for*

trecut,
de

re privesc sporirea pro
ducției de cărbune eocsi- 
fieabil”.

CONSTANTIN POPA, 
șef de brigadă: „Răs
punderea munci tor eases, 
comunistă a fiecărui 
membru al brigăzii este 
materializată în tonele 
de cărbune pe care le 
dăm patriei. în prima 
zi a anului am realizat 
un plus de peste 100 to
ne de cărbune, depășind 
în același Știmp producti
vitatea cu 100 kg pe post. 
Prin munca politică de 
la om la om, prin jude- 

aco- 
am 

___ în 
totalitate absențele nemo
tivate. Prin modul cum 
acționează și se achită or
tacii de sarcinile încredin. 
țațe, brigada noastră a de
venit o adevărată briga
dă a înaltei răspunderi 
muncitorești”.

TEODOR BONCALO, 
Erou al muncii socialiste, 
maistru, sel de brigadă: 
Lucre '■ prezent,

evacuarea din stratul III, 
a complexului nr. 6. A- 
eeastâ operațiune, nu 
prea ușoară, este totuși 
o problemă de conștiință 
muncitorească, comunis
tă. De ce ? Noi, toți meni, 
brii brigăzii, știm că'*de- 
vansarea cu cel puțin o 
sâptămînă a lucrărilor

ANTON MAKAI, se
cretarul organizației 
partid nr. 7: „Avînd 
.jaloane indicațiile și. che
marea ce ni le'-ă adresat 
nouă, minerilor, secreta
rul general al partidului, 
la Plenara C.C. al l’.C.R. 
și în Mesajul de Anul 
Nou, organizația de partid

de
ca

data muncitorească, 
io jos, in abataje, . 
reușit să eliminăm

Asupra organismului 
nostru acționează o se
rie de factori din me
diul de viată si de mun
că. Unii pot influenta în 
bine starea de sănătate 
si capacitatea noastră de 
muncă, alții în sens ne
gativ. fn orice caz viata 
fiecăruia dintre noi este 
un capital prețios din 
care cheltuim în fiecare 
zi cîte puțin si la care nu 
mai adăugăm nimic dacă 
nu ducem o viată cum
pătată. Deși starea de să
nătate nu se face simțită 
trebuie să-i acordăm im
portanta cuvenită. Cum 
putem să ne păstrăm si 
să ne întărim starea de 
sănătate ? ,Răspunsul este 
simplu:, du- 
cînd o viață 
cumpătată, ra
țională. Care 
sînt , reguli- , 
le și prin

cipiile unei vieți cumpă
tate ?

După efectuarea unei 
acțiuni grele în subteran 
simțim nevoia de a ne 
odihni. Tot așa. după o zi 
de lucru, ne simțim o- 
bosiți si trebuie să luăm 
toate măsurile pentru a 
ne reface capacitatea de unej vieți cumpătate a- A 
muncă. Redobîndirea 
nergiei pierdute se obține 
prin odihnă pasivă, adică 
prin somn. Ea ne deco
nectează și ne readuce 
Ia normal toate constan
tele organismului care au 
fost dereglate de muncă 
și mediul de lucru. După 
un somn odihnitor se re
face energia necesară 
desfășurării muncii. . și 
simțim nevoia de a ne 
relua activitatea. Minerul 
trebuie să asigure orga
nismului un somn de opt 
ore.

Pe lingă somn mai re
comandam o alimentație 
diversă si echilibrată din 
punct de vedere caloric, 
plimbări în aer liber, vi
zionarea -unor programe 
la televizor, participarea

la o activitate de club. : 
la o competiție sportivă, i 
excursii la sfîrșit de săp- ’ 
tămînă.

In orice caz este total 
contraindicat ca 
munca din subteran 
se intre în bufet și fă se 
consume alcool oină 
starea de ebrietate, după 
cum tot așa de greșit este 
să se continue activitatea 
cu munci fizice obositoa
re în ’ gospodărie.

Munca în subteran con
sumă aproximativ 3—4000 
calorii pe schimb.- x

Masa gratuită oferită 
la intrare în schimb prin 
cantinele miniere. din 
care, de regulă nu lip
sește carnea, este un su-
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adu- 
între

după 
să

la

<
î

î

£

s

.5

5

prim punct pe agenda de 
lucru sporirea produc
ției de cărbune cocsifica- 
bil. Sîntem conștienți de 
faptul că sarcinile econo
mice sînt în primul irînd 
sarcini politice și acțio
năm cu toată răspunde
rea pentru înfăptuirea 
lor. Printre măsurile po-

ANGAJARE COMUNISTA
de evacuare și de mon
tare față de termenul pla
nificat, bineînțeles în- 
seărttnă — dacă zilnic se 
extrag cu un complex 
700—800 tone — mii de 
tone de cărbune realiza
te peste sarcinile de plan. 
Știm aceasta și acționăm 
ca atare. Avem oameni 
specializați pe operații 
care își fac meseria cu 
multă pasiune și respon
sabilitate, comuniști' ca
re deși nu lucrează în a- 
bataj, prin ceea ce fac 
contribuie la creșterea 
producției de cărbune".

de la sectorul VII acțio
nează pentru mobilizarea 
întregului colectiv, în 
frunte cu comuniștii, la 
înfăptuirea Exemplară a 
sarcinilor de plan. Ac
țiunile politico-educati
ve și măsurile tehnico- 
organizatorice luate din 
primele zile creează garan
ții sigure că sectorul nos. 
tiu iși va realiza sarci
nile de producție".

DUMITRU MARIN, se. 
cretaru! comitetului 
partid, sectorul V : 
acest an <
noastre de partid au ca

de
... _ „în
organizațiile

liti.ee pe care le-am luat 
în aceste zile a fost și 
repartizarea membrilor 
comitetului de partid pe 
organizații de bază, iar 
a membrilor b.o.b... pe 
formații de lucru. Tot în 
această lună vom trece 
la pregătirea adunărilor 
generale de dări 'de sea
mă și alegeri, adunări 
care vor pune în eviden
ță n ol rezerve de care 
dispune colectivul nostru 
în ceea ce privește spori
rea producției de cărbu
ne eocsificabil".

NICOLAE GOMOI.se-

pliment 
sistent, 
cînd 
1500—2000 de 

__________ calorii. Este 
neapărat ne

voie ca alimentația noas
tră să cuprindă prepara
te din eărhe, legume, 
zarzavaturi, fructe. a- 
cestca conținînd fibre ve

e

_____  _ . ș 
getale care aiută la di- i 
gestie și lă un tranzit f 
intestinal normal. |

Dacă neglijăm regulile ;

e- par treptat 0 serie de mo^ 
dificări in organism care 
se exprimă prin terme
nul de „oboseală croni
că". Aceasta se manifes
tă prin tulburări de somn 
(adormire sau trezire di
ficilă. somn superficial, 
insomnie), palpitații si 
înțepături la inimă,• 'lip
sa poftei de mincîire. 
constipație, transpirații a- 
bundente. răcirea extre
mităților, âritabilitate și 
depresiune psihică, scă
derea randamentului in 
muncă, creșterea riscului 
de accidente. Instalarea 
oboselii este un semn de 
alarmă care ne obligă să 
ne organ zăm o viață 
cumpătată, / 1

Dr. George DARLEA 
Spitalul
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cocsificabil.

cretar adju 
. me de prop 
comitetului 
mină: „Am 
ce put pentr 
la Lupeni 
naltelor exig 
țelor sporiri 
de cărbune
Trebuie să spun că în a- 
cest an sarcinile la pro
ducția de cărbune a mi
nei Lupeni au crescut eu 
100 000 de tone față de 
anul precedent. Pentru 
a răspunde chemărilor 
ce ne-au fost adresate de 
conducerea partidului și 
statului nostru, personal 
de tovarășul Nicojae 
Ceaușescu, de a spori 
producția de cărbune, co
mitetul de partid de la 
mina Lupeni, acționează 
pentru mobilizarea între
gului colectiv, în frunte 
cu comuniștii, Ia îndepli
nirea ritmică a sarcinilor 
de plan. Colectivul minei 
Lupeni este ferm' hoturîl 

j'; să-și îndeplinească exem
plar* începînd cu prima 
lună a anului, sarcinile 
la producția de cărbune 
eocsificabil".; :

Petroșani. In cadrul sesiu
nilor vor fi dezbătute pla- 

econoinieo-sociale 
teritorial' pe a-

® .SflSIl NJ CON
SILIILOR POPULARE. 
Duminică, 10 ianuarie 
a.c., vor avea loc sesiuni
le consiliilor populare din 

( comunele Banița și șAhi- 
'noasaș; luni, ■ Cele ăle con
siliilor populare orășeneș
ti, iar marți sesiunea Con» 

mșiîiulu^popular m unicipal

I

nurile
în profil
nul 1982. bugetele locale și 
programeze de dezvoltare 
a agriculturii, și de, pro
movare a autoconduperii 
și..-nutoaprovîzlonării în 
/profil teritorial.

rea biletelor pentru trata
ment pe anul 1982. Peste 
550 de mineri și familiile 
lor vor beneficia de tra
tamente în diferite stațiuni 
balneo-climațerice ale țârii 
între care băile Felix, Oc
na Sibiului, Eforie Nord, 
Geoagiu-B;ii etc. <A.M.).

• PENTRU SANATA- 
TEA MINERILOR. La co
mitetul sindicatului I.M. 
Lupi ni continuă distribui-

EXPUNERE. La atelie
rul de confecții metalice 
al I.G.M.M. Petroșani a 
avut Ioc ieri o expunere 
cu■ ■■ te m a ■ : „ Itaeea: A cel

mai de preț bun al omeni
rii". Au audiat expunerea 
meseriașii atelierului.

• D’aLE AMBALAJE
LOR. în orașul Lupeni 
funcționează două centre 
de achiziționare a ambala
jelor de sticlă, 
ne, veți zice, dar... 
totuși un bai 
ardeleanul. Unitățile 
pectjve nu au orarul' 
sat •■'".și. cum nu-: au, 
nu-1 respectă. Așa că 
menii vin pe nimerite, hi

Foarte bi- 
este 

cum zice 
res- 
ia.fi- 
niei
oa-

nii au noroc, așteptmd 
doar eîteva minute, alții, 
ghinioniști, așteaptă ore 
întregi; Nu se poate orga
niza și altfel, mai... gospo
dărește ?

• BILETE DE ODIHNĂ 
ÎȘI TRATAMENT. Orga
nizația de sindicat a Auto
bazei de transport a 
C.M.V.J. pune în acest an 
la dispoziția oamenilor 
muncii, majoritatea ' con
ducători auto, bilete de o- 
dihnă și tratament. Bc nu

ficiarii au posibilitatea 
se trateze pentru diverse
afecțiuni la băile Felix, A- 
mara, Herculane, Bazna,
Olănești, Sinaia, Covasna. 
Vatra bornei și în alte sta
țiuni.

Rubrică realizată de
Toma ȚATARCA
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Cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă de la acest sfîr- 
șit început de an. sec
ția de gospodărire comu
nală din cadrul E.G.C.L. 
a „oferit" locuitorilor Pe. 
troșaniului un „cadou" 
neașteptat și nedorit, ale 
cărui amprente și-ău pre
lungit prezență 
zilele acestți
— neridicarea 
lor menajere, 
oraș, dar mai ales 
tierele Aeroport, Carpați 
și -IX’rmes. au fost — și 
mai sînt încă —, „inun
date" de reziduurile ne
transportate la locul lor 
la timpul potrivit.

Pornind de la propriile 
observații făcute pe te
ren, „îmbogățite" cu sesi
zările adresate redacției 
din diferite părți ale o- 
rașului de cetățeni, mar
ți, 5 ianuarie a.c., am în
cercat să aflăm, de la 
factorii răspunzători, ex. 
plicația stării de lucruri 
care a indignat pe bună 
dreptate, și, mai cu sea
mă, cum se acționează 
pentru depășirea ei.

Ing. Nicolae Chircu- 
lescu, șeful biroului teh
nic din cadrul E.G.C.L. t 
„Secția de gospodărie co
munală are în dotare 
proprie șapte autospecia'le' 
pentru transportul guno
iului, cinci diesel și două 
pe benzină".

Cu șapte autocamioane, 
în deplină capacitate de 
lucru, și Cu șoferi harnici 
se poate asigura nu nu
mai transportul rezidu
urilor la timp, ei uri' vo
lum mult mai mare de 
lucru —■ vor remarca, 
poate, unii cititori. Așa 
gîndim ■ și noi. Insă...

„Lucrează în medie 
doar 3 mașini, iar a pa- 

, tra cu intermitențe. în 
aproape toată luna de
cembrie, un autocamion 
pe benzină nil a lucrat 
deloc, fiind în reparații"
— ne-a lămurit interlo
cutorul.

T" "‘ ’ierul pentru îh- 
și repararea u- 
seciaJe al

-efeil atelierului, 
ră, și maistrul

pînă în 
săptămîni 
reziduuri- 

întregul 
car-

Gheorghe Popa, ne-au 
declarat: „Nu am avut 
de la secția- de gospodă
rie comunală .Petroșani 
'pînă azi, decît o mașină 
în reparație, celelalte un
de au fost ?“.

în curtea atelierului 
s-a aflat, înțr-adevăr, o 
mașină pe benzină, care 
nu ă lucrat pentru că, 
șoferul ei a fost planifi
cat în concediu, fapt, ca
re ni l-a confirmat Nico
lais Șchiopu, în persoană, 
care, întors din concediu, 
tocmai își „completa" ma
șina CU piesele dijmuite 
în timpul cît a stat la a- 
telier, pregătind-o pentru 
lucru. ' •

s-au aflat nu mai puțin 
de 7591 litri de benzină 
și 47 859 litri de motori
nă. Despre ce fel de in
suficiența de carburanți 
poate fi vorba ?

Există, într-adevăr, 
nele insuficiențe, dar, du
pă 
ta, 
de 
că 
ră.

u-

cîte am putut consta
nți de carburanți, ci 
natură organizațori- 

și mai ales dlsciplina- 
concretizate în nefolo. 

slrea la întreaga, capaci
tate a mijloacelor 
transport bune, in 
gănarea și calitatea 

.corespunzătoare a 
reparații făcute de 
lier, în planul organiză
rii muncii șî cointeresă-

Factorii răspunzători 
nu conlucrează, 

iar orașul se inundă 
cu reziduuri

de 
tără- 

ne- 
unor 
ate-

Raid-anchetă
Cum vine aceasta, to

varășe șef al secției de 
gospodărie. comunală Pe. 
troșani, sing. Vasile Băn. 
cilă ? Planificați omul în 

' . repartizați
- alt șofej ca să lucreze pe 

mașina' respectivă, 
ce ar însemna 
utilajelor la 
și Vă plîngeți 
veți suficiente

concediu, nu

ceea 
folosirea 

capacitate, 
că nu a- 

niijloace 
de transport la dispoziție, 
facilitînd astfel „inunda
rea" orașului cu gunoi ? 
Tinde este responsabili
tatea atît de necesară fa
ță de această elementară 
dar deosebit de impor
tanta prestație pentru ce
tățenii orașului ?

Pe parcursul 
rii noastre ani 
„trimiteri" _ la 
ța — din luna 
—, a unor carburanți. Ce 
am aflat cu surprindere: 
la sfîrșitul lunii decem
brie, în stocul unității

edifică- 
auzit și 
insuficien- 
decembrie

rii șoferilor de pe mijloa
cele de transport res
pective, pentru a efectua 
în timpui programului de 
lucru un volum mai ma
re de transporturi. „De 
ce nu sîntem plătiți, spre 
exemplu, după numărul 
de containere transporta
te" — se întreba șoferul 
Gheorghe Vilcea de pe 
ajjtocontainierul 6555 care 
la ora 14 s-a retras din 
cartierul Aeroport pen
tru că nu i s-au dat dimi
neața decît 40 de litri de 
benzină. „De ce nu se 
lui îează pe două schim
buri sau in acord, pentru 
ea șoferii să fie plătiți în 
raport de, Cît muncesc, . 
iar mașinile să fie 
intens și eficient 
zațe ?“ — se
Cornel Bîră. De

că pînă acum, în baza 
contractelor încheiate 
s-au luat sume importan
te, chiar anticipat, asocia
țiilor de locatari pentru 
unele prestații făcute, cu 
întîrziere, ori neglijate 
cu săptămînile, ca în ca
zul transportului' rezidu
urilor la care ne referim 
și nu este legal și1 nici e- 
chitabil.

Afirmăm, de asemenea,/ 
jjU certitudine că se poa
te face mult mai mult cu 
dotarea și celelalte posi
bilități existente. O do
vadă în acest sens o 
constituie chiar modul 
în care s-a acționat în 
zilele de 5 și 6 ianuarie, 
cînd din cartierul Aero
port și din celelalte car
tiere ale orașului, s-au 
transportat la rampă cî- 
teva zeci de containere. 
Deci se poate ! Am reți
nut și promisiunea mais
trului Gheorghe Popa că 
pînă în ziua de 6, mier
curi, autospecialele aduse 
la atelier pentru repara
ții, vor fi declarate apte 
de lucru. Deci se poate 1 
Este, după cum ani vă
zut și benzină și motori
nă. Din 
aproape 
orașului

I 
I

I

Șoferi pe post de. . . . . zugravi**
Locuiesc intr-unui din 

apartamentele din noile 
blocuri construite lîngă 
piața orașului nostru și 
muncesc la I.M. Dîlja, 
Distanța dintre casă 
locul de muncă 
doar de 15—20 
de njers pe 
jos, nu mai 
apelez la ser
viciile auto
buzelor ce circulă pe a- 
cest traseu. Și acest mod 
economicos și sănătos de 
deplasare il practică mai 
mulți colegi de muncă. 
Există totuși un inconve
nient. Cînd plouă sau se 
topește zăpada din loc in 
loc, pe carosabilul străzii 
Cuza Vodă pe care cir
culăm, se formează băl
toace. Deși este o stradă

1 Ș» 
fiind 

de minute

.Steagul roșu* a criticat,

organele vizate răspund

Măsuri pentru promovarea
echității locative

mai 
utili- 

întreba 
ce ? —

ne întrebăm și noi.
Trebuie să subliniem

păcate, însă, în 
toate cartierele 

. s-au acumulat 
cantități mari de rezidu
uri. Evacuarea acestora, 
repunerea primei cărți 
de vizită a orașului în 
drepturile ei, reclamă 
cu acuitate folosirea la 
întreaga capacitate a 
mijloacelor de transport 
de care se dispune, între
ținerea lor corespunză
toare, mai multă inițiati
vă și o acțiune susținută 
din partea colectivului 
de lucrători al secției de 
gospodărie comunală, o 
conlucrare? mai eficientă 
intre aceasta, atelierul de 

..reparații și A.U.T.I 
druinare și 
eficient, (a 
xigent) din 
cerilor E.G.C.L. și I.G.C.L., 
mai multă solicitudine și 
corectitudine în onorarea 
obligațiilor față de lo
cuitorii piunicipiului.

Toma ȚAțARCA
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.., în- 
conțrol mai 
se înțelege e- 
partea condu.

Cu referire la articolele 
„Abuzurile și inechitatea 
nu pot conviețui in locuin
țe !“ șl „Nu e prea mare 
apartamentul...", publica-- 
te în „Steagul roșu". nr. 
9090 și, respectiv, nr,. 9096, 
redacția a primit preciză
rile sectorului municipal 
de gospodărie comunală și 
locativă. Printre .altele, ni 
s-a făcut cunoscut că „au 
fost luate tabele cu persoa
nele care dețin spații ex
cedentare de la toate aso
ciațiile de locatari. în ma
re parte, cazurile raportate 
au fost, și verificate pe te
ren. Persoanele deținătoa
re de spații excedentare au 
fost convocate la Consiliul 
popular municipal unde 
li s-a pus în vedere să se 
restrîngă. creînd astfel po-

sibilitatea închirierii spă- 
ocupate 

persoane

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I 
III
■
I
I

intens circulată, majori
tatea șoferilor încetinesc 
viteza în apropierea pie
tonilor care circulă, cum ' 
e și firesc, pe trotuar, I 
pentru a nu le murdări | 
hainele. Alții însă gonesc i

„zu- 
‘ cu i 
pieto- 
fața- 

caselor.
Ar fi de dorit ca vitezo- ' 
manii să fie temperați de I 
organele în drept sau să I 
se introducă restricții de i 
viteză atit pe această | 
stradă, cit și pe altele. . 
(Cloșca, V. Conta,
Boaită) cu situații

"lare.
Petru GAINA, și 

muncitori de la I.M. Dîlja

cu viteză excesivă 
grăvind" 
noroi 
nii și 
dele

V. 
simi-

alți

Ne vom gospodări bine 
blocul și strada

am avut 
cele mai 

cartierul 
prinde

primăvară să plantăm în 
jprul blocului 12 cît măi 
mulți trandafiri. înfăptui
rea hotărîrii ne va da 
dreptul să spunem, eu 
mîndrie că locuim pe Ale
ea Trandafirilor. Tranda
firii îi vom procura cu 
concursul locatarilor, iar 
de altoirea lor mă voi o- 
cupa eu personal. Tot în 
primăvară, în subsolul blo- 

. cului, vom amenaja un 
club al blocului, dotat cu 
mese de șah, de 
alte jocuri distractive 
cu colecții de ziare si 
viste. Acest mic club 
fi folosit de locatari 
mult iarnă, pentru că 
timpul verii, un asemenea 
spațiu vom amenaja încă 
din primăvară în aer li
ber, în fața blocului.

Pe agenda preocupări
lor locatarilor blocului se 
află, de asemenea, zugrăvi
rea și amenajarea caselor 
scărilor, procurarea unui • 
panou cu cutii pentru scri
sori, afișarea unor ins
trucțiuni și reglementări 
privind utilizarea și păs
trarea apartamentelor.

Acestea sânt doar citeva 
din preocupări-lț actuale ți 
proiectele de viitor ale lo
catarilor din blocul 12 de 
pe Aleea Trandafirilor din 
noul cartier Bărbăteni din 
Lupeni care vor ea în vi
itorul apropiat blocul lor 
să devină cel mai frihnoa 
bloc din cartier. Asemenea . 
preocupări și gînduri de 
viitor au mulți alți loca
tari din cartier, printre ca. 
re Petru Sălceanu,. Ernest 
Tomsa, Carol Silvășan, ing. 
Ioan Tștvănuț, toți pensio
nari, responsabili. de scări 
și blocuri. / ' :

Avram MICA

Zilele trecute 
prilejul să văd 
noi blocuri din 
Bărbăteni, unde 
contur noul centru civic al 
orașului Lupeni. L-am cău
tat pe- Mircea Mătăsărea- 
nn. fost miner săpător de 
puțuri la l.M. Lupeni, în 
prezent pensionar. Era 
tocmai momentul cînd 
ziua se învăluie cu noap
tea. L-am găsit exact în- 
tr-o „pană" de curent. Cu 
luminarea în mînă și cu o 
mică lădiță cu scule lîngă 
el, lucra la înlocuirea u- 
nor geamuri de la ușile 
scărilor care — inii spunea 
el — au fost sparte de 
vînt și de copii.

l-am dezvăluit intenția 
pentru care îl căutam. Am 
căzut de acord să stăm de 
vorbă, în apartamentul 63, 
în care locuiește, dar nu 
înainte de a termina lucrul 
de care se jipucase. 
vorbă în vorbă, de la 
și de la ălți locatari, 
veara să aflu că e respon
sabil de seară și de bloc. 
Aveam sa aflu si să cons
tat pe „viu" că în mai 
multe blocuri erau proas
păt zugrăvite și amenajate 
casele scărilor, pentru că, 
îmi spunea interlocutorul 

Te place 
de cons- 
e treaba 
stă în 

ă-și face', 
mai fru-

Din 
el 
a-

biliard,
Și 

re- 
va 

mai 
pe

taincre hîrtiiie și alte re- 
ziduui-i menajere răspîn- 
dite în .jurul blocului în 
care Io iiiesc. Totodată, ei 
au striris resturile menaje
re depuse de unii locatari 
alături de container și îm
prăștiate de animale si de 
vînt. Prin această acțiune 
sprijinită și de lcxatara E- 
lena Botez, familia Bobo- 
eea a oferit un exemplu 
demn de urmat de vecini, 
de toți cetățenii cartieru
lui. de a folosi orice zi 
bună de lutru pentru în
frumusețarea cartierul ui.

— locatarilor nu 
zugrăveala lăsată 
tructori. Mă rog, 
lor, nimeni nu le 
calea dorinței de 
casa scărilor cît 
moasî. .

jurui

acestețiilor excedentare 
necuvenit altor 
îndreptățite".

După cum rezultă: din 
răspunsul sectorului/ men
ționat, se are în vedere, în 
cazul persoanelor care nu. 
înțeleg scopul acestor mă- 

, suri legale și echitabile, in
clusiv chemarea în justiție 
pentru a fi obligate la
festrîngere de spațiu lo
cativ prin hotărîre judecă
torească. Acțiunea de re- 
strîngere, mutare și închi
riere a spațiilor exceden
tare a fost declanșată și va 
fi continuată în lumina 

• prevederilor Legii nr. 5/1.973 
privind administrarea fon
dului locativ și reglemen
tarea raporturilor dintre 
proprietari și Chiriași și a 
altor acte normative.

f'um e și fireso, cei că
rora le place curățenia, gă
sesc întotdeauna timp și 
folosesc orice prilej pentru 
a contribui, prin muncă 
patriotică, la înfrumuse
țarea spațiilor din 
lor. Prima acțiune 
înfrumusețare din
prime zile ale anului 1982 
a fost întreprinsă in car
tierul Aeroport — Petro
șani de familia Constantin 
Bobotea din blocul 10 de 
pe strada Oituz, Profitînd 
de vremea călduroasă din 
ziua de luni 4 ianuarie, lo
catarul C. Bobotea, îm
preună CU soția și cei 4 
copii avînd intre 7—14 ani. 
au strînș si depus în con-

— Vezi, îmi spunea Mir. 
cea Matăsăreanu, strada 
pe care locuiesc se nu
mește Aleea Trandafirilor, 
dar pe ea nu există 

:■ un trandafir. Iată de 
într-o recentă discuție 
locatarii, am hotărît ca

Răspundem cititorilor

Constantin DANILA, 
Petroșani

• •• î
1 ta vehemență pentn

4 problemă simplă, dej 
|! zolvată ?! Adică,

1
• MIRELA CLAUDIA 

LAZAR, Petroșani: Atl- 
ta vehemență pentru o 

ja re
ave,ți 

’a dispoziție magazinul 
Jișchis două săptămîni 

ăneața și două săptă- 
r,du--,p&-amiaza ..J t0. 

âu, 
stidC'"'.....

tuși nu reușiți să -timpii- • 
rați alimentele. Ceilalți ; 
cetățeni cum pot ? Cine | 
vă poate crede ? -
• IOAN MICII, Ani- , 

noasa : Aduceți intim- i 
plarea relatată redacției i 
la cunoștința, comisiei de ; 
judecată de pe lingă con- i 
siliul populai

Noul centru civic 
orașului Vulcan se con
turează pe zi ce . trece 
prin lucrările efectua
te la definitivarea tro
tuarelor și fațadei blo
curilor date de curînd 
în folosință. In imagi
ne echipa de mozaicari 
condusă de Ion Diaconu.

Foto NEMECSEK
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fClrindro din pag ti

din conducerea de partid și 
de stat prezenți la solem
nitate au felicitat-o, cu 
multă căldură, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, urîndu-i 
ani mulți de viață, în de
plină sănătate și putere 
de muncă, realizări și sa
tisfacții tot mal mari _In 
înfăptuirea înaltelor 1" 
punderi încredințate 
partid și popor.

Festivitatea prilejuită

răs- 
de

de

această aniversare a cons- inței românești și afirma
rea ei tot mai puternică 
pe plan mondial, la trans
punerea neabătută îh via
ță a istoricelor hotărîri a- 
doptate de Congresul al 
Xll-lea al P.C.R., la vasta 
operă de construcție a so
cialismului și comunismu
lui în România, la promo
varea nobilelor idealuri ale 
păcii, prieteniei și colabo
rării între toat

tituit un caid și profund 
omagiu adus de întreaga 
națiune tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care, alături de 
tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, de ceilalți tova
răși din conducerea 
partid și de stat șl-a adus 
și își aduce o valoroasă 
contribuție la înfăptuirea 
politicii interne și externe, 
a partidului șl statului, la 
continua dezvoltare a ști-

de

dezvoltare a ști

e aScrisoar 
Comitetului Politic 

al C.C. al P.C.R. adresată 
tovarășei Elena Ceaușescu

BELGRAD 7 (Agerpres). 
La Belgrad a avut loc o 
ședință a Prezidiului R.S.F. 
Hugoslavia în cadrul căre- 
ia au fost examinate, prin. 
Lre altele, probleme actuale 
țiin domeniul dezarmării 

I" i activitatea Iugoslaviei 
n această privință — in- 
ormează agenția Taniug. 
h cadrul ședinței — 
prezidată de Serghei 

iCraigher, președintele Pre
zidiului R.S.F.I. — a fost 
acordată o atenție specială 
situației din Europa ca ur
mare a intensificării cursei 
Înarmărilor, relevîndu-se 
Jmportanța întăririi mă
turilor de încredere, creă
rii de zone de securitate și 

zone 
contt-

pace, precum și de 
denuclearizate pe 
rientul european.

(Urviure lin paq fr pentru 
lume

listă, de dezvoltare econo
mico- socială a patriei și ri
dicare a nivelului de trai 
material și spiritual al în
tregului nostru popor. Pre. 
țuim, de asemenea, în mod 
deosebit contribuția de ma
re valoare pe care o adu
ceți ca eminent om de ști
ință șt savant de rename 
mondial. în fruntea 
siliului Național 
Știință și Tehnologie, pre
cum șl prin activitatea pro
prie, la dezvoltarea și în
florirea continuă a științei 
și culturii noastre socialis
te, ta promovarea susținu
tă în toate domeniile cons
trucției socialiste din pa
tria noastră a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifi- 
ce moderne. Sînt larg recu
noscute și apreciate peste 
hotare rezultatele prodi
gioasei dumneavoastră' ac
tivități științifice, hotărîrea

cu care acționați 
ca pretutindeni în 
știința să-și afirme plenar 
voința sa db progres și 
pace, pentru ca minunate
le înfăptuiri ale geniului 

uman să na fie puse în sluj
ba războiului și distruge
rii, ci să servească exclu
siv bunăstării și fericirii 
oamenilor și popoarelor. 
Alegerea dumneavoastră 

Con- ca președinte al Comitetu- 
pentra lai național român „Oame

nii de știință și pacea" 
constituie o garanție că 
slujitorii științei djn țara 
noastră, alături de întregul 
popor, își vor aduce în 
modul cel mai activ con
tribuția Ia politica de pa
ce, înțelegere și colaborare 
• României socialiste.
.Împreună cu întregul 

nostru partid și popor, vă 
dorim ca — alături de mult- 
stimatul și iubitul nostru 
tovarăș Nieolae Ceaușescu.

secretarul general al Parti
dului și președintele Re
publicii Socialiste România, 
— să trăiți ani îndelungați; 
și rodnici, să vă bucurați 
de multă sănătate și pute
re de muncă pentru a în
cununa cu noi împliniri și 
satisfacții bogata și neobo
sita dumneavoastră acti
vitate, pusă în slujba parti, 
dulăi și poporului, a în
făptuirii înaltelor răspun
deri ce v-au fost încredin
țate de partid, a transpu
nerii cu succes în viață a 
istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xll-lea, a mă
rețului Program al partidu
lui de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Cu toată căldura inimi
lor noastre, vă adresăm în 
această zi aniversară, mult 
stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, urarea tradițio
nală ; „La mulți ani!“.

☆
LISABONA 1

preș). Tineretul din Porto 
— al doilea oraș ca mări
me din Portugalia — a lio- 
tărît să organizeze o „Săp- 
tămînă de acțiuni în apă
rarea păcii“. Intr-o decla
rație dată publicității de 
Comitetul de organizare a 
acestei manifestări se ara
tă că tinerii și tinerele 
Portugaliei doresc să ia 
parte activă Ia lupta îm
potriva cursei înarmări
lor, pentru pace și securi
tate internațională. Comi
tetul de organizare a che
mat .tineretul portughez să 
participe în masă la mar
șul păcii care va trece, la 
16 ianuarie, prin principa
lele orașe ale țării.

(Ager-

eilian Comiso a ' adresat 
președintelui Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Gio
vanni Spadolini, o scrisoa
re deschisă prin care se ce. 
re anularea hotărîrii pri
vind construirea în loca
litate a unei baze pentru 
noile rachete nucleare â- 
mericane cu rază medie de 
acțiune. Amplasarea noi
lor rachete americane pe 
teritoriul Italiei —- aprecia
ză autorii scrisorii — este 
un- factor de natură să con
tribuie Ia o nfcuă spirală 
a cursei înarmărilor.

Pe de altă parte s-a a- 
nunțat că, la 10 ianuarie, 
Va avea loc la Comiso A- 
dunarea Generală a co
mitetelor ' pentru pace și 
dezarmare din Șicilia, con
vocată pentru a reafirma 
năzuința italienilor de a se 
asigura un viitor pașnic ță
rii, întregului 
european,

PETROȘANI — 7 No- 
ienibrie: Ștefan Luchi- 
an ; Unirea: Convoiul.

PETRILA: închiriem 
apartament cu copil.

LONE A : Punga cu 
lit>elule.

ANINOASA ; 
în Caucaz.

VULCAN — 
rul: Căpitanul 
rii.

LUPENt -
Numele meu
Muncitoresc ț 
mantă.

URICAN1;

Dumas

Luceafă- 
răzbtmă-

Cultura! : 
e iubire ; 
Mica ro-

Duelul.

continent

☆

ROMA 7 (Agerpres). Co
mitetul pentru pace 
dezarmare din orașul

•și 
si-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••
Duminică, 10 Ianuarie

8,00—8.40 Teleșcoală.
8,40 Tot înainte 1 

Ginduri de recunoș. 
tințâ.
Șoimii patriei. 
Povestiri din cartea 
copilăriei.
Film serial 
copii. Alarmă 
Deltă. Producție

9,05

9,15 pentru 
în 
a 

Casei de filme Trei. 
Omul și sănătatea. 
V iața satului.
Săptâmîna . agricolă 
în imagini.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical
Fiți bineveniți in iar
nă — cîntece, 
mente satirice. 
Desene animate; 
și Jerry.
Anul sportiv 
Partea a Il-a. 
f ilm serial : Linia
maritimă Onedin.
Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cintarea României. 

Județul Neamț.
20,30 Film artistic : Intil-

7 nește-mă la Saint- 
Louis, Premieră i pe 
țară. Producție a 
studiourilor ameri- 

c<7 cane.,
22,10 Telejurnal. Sport.

Luni, 11 ianuarie

9,40
10,00

11,45
12,30
13,00

13,05

14,00

17,00

17,50

18.50

mo-

Tom

1981.

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri. .
19.00 Telejurnal.
19,30
19,35

Cincinal '81—'85. 
ț’entru curtea și gră-, 
dina dv. ,
Roman foileton: Do
uă generații. Ecra
nizare după romanul 
lui F. C. Keiskopf. 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor din R.D.G.

20,51) Cadran mondial.
România și proble-

TV

11
i
I
I

î‘

ș-

mele lumii con
temporane.

21,15 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

21,45 Telejurnal.
22,05 Poemul simfonic.

Marți, 12 ianuarie
9,00—11,15 Teleșcoală.

10,20 Limba
10,40 Limba
11,00 Iarnă, 

ești ! 
Cincinal ’81—’85.
Film serial. Orient 
Express.
Moment folcloric. 
Telex.

engleză, 
germană.

ce frumoasă

17,40
18,05

18,25

pionieresc. 
pe glob.

politic b-ideo.

21,45 Telejurnal.
22,05 Meridianele cîntecu- 

lui.
Vineri, 15 ianuarie

11,15
11,40

12,40
12,50

20,05

Almanah
Reportaj 
Geneva.
Forum 
logic.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Reportaj ’82.
Oamenii adîncurilor, 
adîncurile oamenilor. 
TelecinemateCa. Ci
clul „Mari actori" 
Școala comunală. 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor franceze.

iitHiiiiiiiiiiiMiifiiniiHUMiiiiiiiiiiiiiiuHinumiM/uiiuii

PROGRAMUL f'/
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16,00 Telex.
16,05—16,30 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. ' 
19,30. Actualitatea

mică.
Film artistic.
văzut de sus. Pro
ducție a Casei de fil
me Unu.
Eminesciana. Emi
siune literar-artistică. 
Telejurnal.
întîlnire cu mezzo- 
soprana Teresa Ber- 
ganza (Spania).

Sîmbătă, 16 ianuarie

19,45

21,20

21,45 
■22,05

16,00 Telex.
16,05—17,00 Teleșcoală.
17,00 Clubul tineretului.
17,45 Viața satului. 

Săptâmîna agricolă 
in imagini. 
Obiective ale 
revoluții agrare,

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea 

mică. 
Ancheta TV ; 
furat (HJ) 
Practic, util, 
dărește.
Teatru TV : 
vizite la Malu 
Paul Everac. 
Telejurnal,

21,45 Telejurnal.
22,05 Sport și muzică. 

Patinaj artistic.

Joi, 14 ianuarie

19,50

20,30

20,35

☆
7

Luînd euvîntul _ _____
sul Federației din Badeîi- 
Wurtenberg a Partidului 
Liber-Democrat vest-ger- 
man președintele acestui 
partid, Hans-Dietrich Gens
cher, vicecancelar federal 
și ministru de externe al 
R.F.G., s-a pronunțat pen
tru „o ordine de pace eu
ropeană", înglobînd țâri 
cu sisteme soelal-politice 
diferite. Act-ul final de la 
Helsinki constituie „pri
mul pas" către realizarea 
acestui obiectiv, „pe baza 
echilibrului".,

BONN (Agerpres). 
la Congre-

I 16,00 Telex. 
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în Lțm- 

ba germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.
1001 de seri. . 
Telejurnal. . 
Actualitatea eco
nomică.
Memoria docu
mentelor.

20,05 Muzică populară.
20.20 Film artistic : In-

Venlo. 
a stu- 
engleze.

eultu-

18,50
19,00
19,30

*

limba -

econo.

Orașul

cident Ia
Producție 
diourilor

21,15 Dezbateri 
rale.-i

| 21,45 Telejurnal.
! 22,05 Parada orchestre. 
î lor de muzică u- 
i șoară.

Autobaza uzină de transport 
local letroșani

încadrează de urgență taxatoare (asigurăm 
pregătirea profesională).

j 
i1 f

?

Retribuirea se va face conform Legii ne. *
57/1974 republicată și Legea 12/1971. 

Informații suplimentare la biroul perso
nal al unității telefon 43328, 43822. <

cu sediul în strada Nieolae Bălcescu nr. 2 

ÎNCADREAZĂ de urgenta

• doi fochiști autorizați 

încadrarea și retribuirea se face con 
form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

8,30 Melodii populare.
8,55 Reportaj ’82.

Oamenii adîncurilor, 
adîncurile oamenilor, 

9,15 Teleșcoală.
Limba spaniolă. 
Limba franceză.

9,55 Film artistic : Orașul 
văzut de sus.

.11,30 Teleșcoală.
12,00 Centre muzicale ale .1 

țării — Bacău (11).
13,00 Telex.
13,05 La sfîrsit de săptămî- 

nă.
18,35 Săptâmîna’*politică. 
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30' Contemporanii 

tri. Toată viața 
slujit pămîntul; 
portaj. 
Teleenciclopedia. 
Film serial: Tran
zacția. Producție a 
studiourilor ameri

cane de televiziune. 
Mica bibliotecă vese
lă. Emisiune muzi- 
cal-distractivă. 
Telejurnal. Sport. 
Nocturna TV.

9,00—11,15 Teleșcoală.
11,15 Roman foileton. Do

uă generații. Epi- 
SOdul 1. ;7;i:,

12,00 Vatră folclorică. La 
izvoarele cîntecului 
teleormănean.

12,25 Forum politico-ideo
logic.

12,50 Telex. .
16,00 Telex.
16,05—17.00
17,00 Șah.

cu zurgălăi. 17’15 -SP°rt

noii

econo-

Timp
gospo-

Două
— de

Teleșcoală.
21,45
22,05 Sanie

Melodii populare.

v Miercuri, 13 ianuarie

,16,00 Telex.
16,05—16,45 Teleșcoală.
16,45 Rezultatele tragerii. 

pronoexpres.7 7.-A
16,50 Rapsodii de iarnă, 

Melodii populare.
17,15 Mult e dulce și fru- 

moașă limba ce-o 
c -’vorbim...

și sănătate, 
culturală.

__ _ 7 animate : 
Povestiri, din Pădurea 
verde.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică. .
19,45 Studioul tineretului.
20,30 Originea omului; 

Serial științific.
21,20 î-auzi cum mai cin- 

tă țara. Program mu- 
zical-folcloric.

17,30 Viața
18,35 Desene

19,50
20,30

21,15

22,05
22,30

noș- 
am 
Re

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de Gheorghe, eliberată 

serviciu pe numele Brebu “ “ ~
Aurelian, eliberată de 
1. M. Petrila. O declar 
nulă. - (10)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Orban 
Iosil. eliberată de I. U. M, 
Petroșani. O declar nulă.

(11)
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Dobră Iu- 
liu, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani, ti de
clar nul. (12)

PIERDUT cărnet de stu
dent pe numele I’intea: I- 
lîodor, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (13) ____ _

PIERDUT legitimație de tul de mine Pe^j7J< 
serviciu pe numele Popa declar nul. (19)

de 
OI.R.I.U.M.- Petroșani, 

declar nulă. (14)
PIERDUT carnet de 

dent pe numele Lascu Ioan, 
eliberat de Institutul 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (16)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Rad- 
vanski Kazimir, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (17)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Oltea- 
nu Vasiie, eliberată de 
Institutul de ruine Petro
șani. O declar nulă. (18)

PIERDUT carnet de r 
dent pe numele Let 
Viorel, eliberat de Ir

stu-
i. 

de

BEDALpia Șl APMIhlMRAllA t*etroșant str. Nieolae Bălceșco — 2, telefoane «16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL i lipografia Petroșani, str. Nicole


