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15500 tone de cărbune 
peste prevederi

B Cinci dintre întreprinderile miniere ale Văii Jiului - Aninoasa, Vulcan, Paroseni, 
Lupeni și Uricani - au obținut, împreună, de la începutul anului, 15 500 tone de câibune 
extras suplimentar, prin depășirea cu 1 300 tone a prevederilor de plan ale zilei de 
27 ianuarie.

Colectivele întreprinderi
lor miniere - Vulcan, Pa- 
roșeni și Aninoasa s-au 
remarcat în acest început 
de an prin ritmicitatea re
alizărilor și constanța de
pășirii sarcinilor de plan. 
Minerii Vulcanului au rea
lizat cea mai mare produc
ție extrasă suplimentar 
dintre întreprinderile mini
ere — 7 343 tone de
cărbune, urmați fiind de 
minerii Paroșeniului, care 
au raportat zi de zi depă
șirea sarcinilor planificate 

. și au totalizat o producție 
cu peste 2 500 tone de 
cărbune superioară preve
derilor la zi.

Revirimentul decadei 
a lll-a

Producțiile realizate de cele trei mari între
prinderi miniere producătoare de cărbulîe pentru 
cocs — Lupeni, Uricani și Bărbăteni — în ultimele 
zile au constituit un veritabil reviriment al decadei 
a IlI-a a lunii ianuarie. în 27 ianuarie minerii de 
la Bărbăteni au extras cea mai mare producție 
pește plan a zilei — 7Ș19 tone de cărbune cocsifi- 
Căbil — producția jpxtrasă suplimentar creînd po
sibilitatea îndeplinirii integrale a prevederilor de 
plan lunare. Celelalte două întreprinderi miniere 
prin producția extrasă suplimentar în aceeași zi — 
581 tone, mina Lupeni și 140 tone mina^ Uricani —, 
iau totalizat de la începutul anului un plus de 
pește 5 300 tone de cărbune pentru cocs, din care 
3 000 de tone suplimentar au obținut numai minerii 
de la Uricani.

Vedere ge erai! a n ii secții de reparat utilaj mi
nier din Livczeni, ce aparține de I.R.I.U.M. Petro-

• . I'oto : Șt. NEMECSEK

De ieri au. 
sala de apel 

■ deții miniere

> revistei „Tribuna

Viorel STRĂUȚfi

(Cont in pag. a 2-ă)

clișeu brigadierul 
Alexandru B-nko de la 
sectorul VI, mina Lonea 
discutînd cu ortacii săi 
Constantin Popa, loan 
Senciuc si Constantin 
Albină despre o nouă 
literare minieră.

pe șantiere - eșalonarea 
judicioasă a planului anual

început, în 
a Intreprin- . 

Bărbăteni, 
„Zilele revistei -"Tribuna»*, 
manifestare de cultură or
ganizată în Valea Jiului 
din inițiativa cenaclului 
literar „Pgnait 1st ral 1“ din 
Petroșani. La aceste întîl- 
niri ale. unui grup de scri
itori de la revista „Tri
buna* clin Cluj-Napoca cu 
minerii participă poeții . 
Nicqlae Prelipceami, Pe- 

: tre Bucșe, Ion Lungu, 
Cornel tldrea, Ncgoiță Iri- 

■ mie, I,, D. Szabo și crea
tori literari din Valea Jiu
lui. Legătura nemijlocită a 
poeților cu oamenii mun- 

: cii reprezintă nu numai 
un act de cultură, Ci o 
cale, folosită tot mai mult 
în literatura contemporană, 
de cunoaștere a realități
lor socialiste, de implicare

în viața social-economică 
Intilnirile s< riitorilor cu 

.. minerii Văii Jiului conti
nuă și astăzi în sala, de 
apel a întreprinderii mi
niere Dîlja (ora 10,3.0), iar 
la Casa de cultură va avea 
loc (ora l.l) un dialog cu 
elevii care fac parte- din 
cercurile literare școlare. 
Miinc întilnirea va avea 
loc la I. M. Vetrila (ora 
10;30). Organizarea ufior 
manifestări , de acest fel 
are o importantă, valoare 
educativa, contribuind la 
apropierea .oamenilor mun
cii de literatură, de pro
cesul creator inspirat din 
viața patriei, eîntînd vir
tuțile' poporului nostru. In 
cadrul întîlnirilor -au loc și 
recitaluri de vet: suri pg-

; triptice.

Constructorilor din ca
drul Grupului Petroșani 
aj T.C.1I. le revin în- anul 
1982'-sarcini deosebite. 
Planul valoric de . con
strucții a sporit conside
rabil, în comparație cu 
anul trecut, ajungînd la 
160,2 milioane tei. Vor fi 
construite 816 apartamen
te, rezervoare, pentru ÎU1’ 

. bunătâțirea aprovizionării 
CU apă potabilă a noilor 

~ ansambluri de locuințe, 
voi- fi executate importan
te lucrăi'i de .canalizări, 
extinderi de rețele pluvi
ale, de amenajare a noi 
spații conuri riale si alte 
dezvoltări telinico-ed iii ta
re în toate localitățile 
municipiului.

Pentru înfăptuirea e- 
xeinplară a -acestor im
portante lucrări de inves
tiții se impun din timp 
masuri tehnico-org inizato- 
five, întocmirea de gra
fice pentru ex rcutia fie
cărui obiectiv în parte, 

'asigurarea structurii si

, poli ca 1 if icării forței- 
muncă în concordanță tiu 
sarcinile din plan, precum 
și ; eșalonarea 
a planului pe 
Din experiența 
de constructori
trecut se desprinde — 
printre altele — si con
cluzia că realizarea inte
grală- a indicatorilor va
lorici si a sarcinilor pla
nului fizic nu este posibi
lă fără o eșalonare rațio
nală a sarcinilor prevăzu
te în planul anual. Pentru 
că în anul 1981, ca de alt
fel și în anii anteriori, 
nerealizarea sarcinilor va
lorice si fizice prevăzute 
pentru lucrăr'lo 't“hnî<o- 
edilitare s-a datorat în
deosebi lipsei de forță de 
muncă, amînării începerii 
lucrărilor tehnicd-ed’1 Stare 
de la un trimestru la < 
tui, de la un an la alt

judicioasă 
trimestre, 
dobîrt di tă 
în anul

Acțiuni energice pentru creșterea 
producției de cărbune cocsificabil

Principalul obiectiv - punerea la timp 
in funcțiune a investițiilor miniere

' Întreprinderea niinieră 
Uricani a încheiat anul ca
re o irecut cu sporuri ( on
'siderabî.le la principalii in
dicatori -de plan. Iată fap
tele acestui harnic colectiv,, 
oglindite în cifre : extrage
rea suplimentară a 'unei 
cantități de 6253 tone 
de cărbune cocsificabil,. 
1 300. ml peste plan la lu- 

pregătire, redu
cerea prețului de cost al 
tonei de cărbune extras cu 
10,63 le iz tonă (realizîndu-se 
astfel o economie de 8 560 
mii lei), depășirea product!. C 
vității muncii cu 66 kg/post, ■ 
reeondiționarea si refolosi. 
rea unor piese de ; schimb , 
pentru subteran în valoare' 
de 19,5 milioane iei, econo-' 
>nii ia consumurile specifi
ce Cxu. 300 mc la lemn de 
mină si. peste 33 tone la 
exploz,\ i. reducerea cheltu
ielilor la. 1 000 lei5 produc- ș 

tie marfă cu 12,7 lei la 
1 000 lei și realizarea unor 
beneficii în Valoare de 3 519 
mii lei. In adunarea-gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii . a fost re
levat faptul că s-au obținut 
succese si în domeniul dez
voltării capacităților de 
producție, pentru' îndeplini
rea indicatorilor ele plan 
ce revin anuluî 1982,

S-a evidențiat contribuția 
însemnată a brigăzilor con_ 
duse de 1 lie Amorăriței, 
Victor Mezambroschi, Du
mitru Bornoiu, Lăurențiu 
Kelemen, Aurei Șoșoi^Coii- 
stantin Sores cu, Ștefan JJa- 
ciu, Simion Budescu, Ion 
Volocan, Gheorghe Nistor, 
Ioan Brînzan și Janos Do
boș. O contribuție impor
tantă au avut-o echipele de 
electrolăcătusi de la toate 
sectoare’^ In privința rit
micității realizării produc . 

tici s-a arătat că întreprin
derea .și-a realizat planul 
in toate lunile cu o singură 
excepție (iunie), sectorul 
HI, datorită unor presiuni 
excesive,,, dar șidatorita u-

Adunâri generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii < ; J

=
nor cauze obiective, a înre_ 
gistrat un minus de 15 728 
tone. S-a subliniat,; în spi
rit critic" și autocritic, că 
nu există nici un motiv de 
automultumire deoarece 
întreprinderea a rămas to
tuși datoare la unele capi
tole. Un neajuns, care tre-

Ioan Alexandru TĂTAR

(Cdntinume in pag. a 2-a)

In anul 1981. colectivul 
întreprinderii de construc
ții și montaje miniere, spre 
deosebire de a!ți ani, n-a. 
reușit să raporteze îndepli
nirea integrală a planului 

economie. La toți indicato
rii principali ai activității 
economico-financiare s-au 
semnalat răminer-i sub 
plan îngrijorătoare. Planul 
producției globale a fost 
realizat doar în proporție 
de 8u la sută, iar din cel al 
producției nete s-a realizat 
numai 56 Ia sută. N-a fost 
realizată nici productivita
tea muncii, în condițiile 
depășirii; cu. peste 20 la su-. 

tă a cheltuielilor la 1600 
lei producție. Din cele cinci 
șantiere ale întreprinderii, 
numai șantierul 2 Livezeni 
a reușit să-si realizeze pla
nul valoric pe anul 1981.

Analizînd cu exigentă și 
răspundere muncitorească 
cauzele nerealizârii princi
palilor indicatori ai activi. 

, tații economice a întreprin
derii, adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii a stăruit asupra mă. 
surilor, care se impun pen
tru redresarea activității, 
pentru crearea tuturor con
dițiilor de realizare cu suc- 

. ces a sarcinilor sporite ce 
revin colectivului, șantiere
lor. în anul 1982. In acest 
context, analiza activității 
desfășurată dc consiliul oa
menilor muncii si de com
partimentele funcționale 
din cadrul întreprinderii a 
pus în evidentă slaba preo

cupare a cadrelor de con
ducere tehnico-admioistra- 
tivă pentru urmărirea rigu
roasă a înfâptuUii măsuri
lor stabilite, pentru asigu
rarea unei folosiri mai efi
ciente a utilajelor si forței 
de muncă pe șantiere, pen
tru punerea la timp in 
funcțiune a obiectivelor de 
investiții miniere. Este sem. 
nificativ în acest sens si 
faptul că, din totalul de 
60 de măsuri stabilite in 
adunarea precedentă a re
prezentanților oamenilor 
muncii, măsuri care expri
mă rodul gîndirii colective 
si vizează realizarea prin
cipalilor indicatori ai acti
vității economice a între
prinderii, numai 23 au fost 
înfăptuite.

V. STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)



Intervenție pe magistrală
circulației pe tronso- 

pe care se afla avaria.
Puțini dintre beneficiarii 

termoficării știu că un me
tru cub de apa furnizată 
de Uzina electrică Paroșeni 
costă 3,30 lei, iar în ma
gistrala dintre Paroșeni și

rea 
nul 
Totuși... Invăluiți de aburul 
degajat-de orificiul fisurii, 
precum și pe deschizătura 

w . apărută odată cu desprin-
Petroșani se află in per- derea vanei defecte, cei 
manență multe mii de tone trei lăcătuși au reușit să o 
de apă tratată și încălzită, demonteze și să fixeze in 
Este deci în avantajul lor locul acesteia alta bună, 
și al întregii colectivități ca Nu s-a așteptat să 
pierderile de astfel de li- 
chid, inclusiv cauzate- de 
remedierea unor posibile 
avarii, să fie cit mai mici.

I Exact așa au privit lucru
rile maistrul termist Tiberiu

I Suba, împreună cu lăcătu- 
■ șiî Aurel Pîrvulescu, lesif 

Mit și Eugen Horvath de 
i la Exploatarea de termofi- 
; care. Avaria" apărută pe 
i magistrala de- termoficare 
i în apropierea garajului 
: AU.T.L. — Iscroni - fisură 

la o vană de 200 mm, de
fect de fabricație - tre-

(Urmare din pag. 1)

se 
scurgă toată apa tratată 
și încălzită din tronsonul a- 
fectat. S-a lucrat sub 
scurgerea de apă, cu aten
ție și rapiditate, ceea ce a 
făcut., ca pierderile să fie 
minime - aproximativ 600 
mc de apă, față ele c?ca 
3 000 mc cit avea întregul 
tronson. In funcționarea 
punctelor termice, in nive
lul temperaturii apr?amen- 
telor, atît avaria cit >i mun
ca încordată a ceiot trei 
lăcătuși și a maistrului nu 
cu fost simțite, furnizarea 

buia remediată cu pierderi de căldură și-a continuat 
cursul normal. Și totuși cit 
frig nu trebuie să fie în
fruntat uneori, cite eforturi 
nu trebuie depuse pe tra
seu! magistralei de termo
ficare pentru ca beneficia
rii — oamenii muncii și fa
miliile lor — să se bucure, 
fără întrerupere, de căl
dură.

Toma jÂȚÂRCA

cit mai mici de apă tra* 
iată. După ce au stabHit 
cu exactitate operațiunile 
pe care le aveau de exe
cutat și succesiunea lor, 
și-au pregătit sculele și 
materialele necespre, cei 
t oameni au trecut Ic ac
țiune. Presiunea apei în 
coloana magistralei a fost 
'otrucitva redusă prin opri-

i

buîe să constituie un serios 
semnal de alarmă, este ne-' 
realizarea indicatorilor de 
calitate. Cauzele, dintre ca
re existenta unei tectonici 
deosebite la fronturile de 
lucru nu constituie o scu
ză, din moment ce au fost 
situații cînd, chiar exis- 
tînd condiții de separare 
a sterilului, ele aitfoșt ig
norate. Urmarea ; ■ Pierde
rea unei cantități d: peste 
14 000 tbhe (reprezehtînd 

l'zăriie). Din idei?' 
care s-au desprins în adu- 

s,narea generală, reiese,, că 
organul de conducere co
lectivă, conducerile sectoa. 
relor, fiecare membru al a- 
.eestui colectiv trebuie să 
acționeze prr manent pentru 
aplicarea în -viată a docu
mentelor recentei'plenare a

Punerea la
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

In cuvîntul lor partici- 
panlii la dezbateri au cerut 
ca în viitor să fie înfăp
tuite de către membrii 
c.o.m., de conducerea teh- 
nico-administrativă a în
treprinderii programele si 
măsurile elaborate în adu
nările ' generale, măsuri de 
care depinde asigurarea u- 
nnî ritm susținut de muncă 

șantiere. „Și în acest an 
ș-a cerut să întocmim 
plan de aprovizionare 
materiale pentru anul 

1983 — spunea printre al
tele Adrian Bejan — acum, 
în primele luni ale anului 
1982. Dar noi nu știm ce 
și cît să cerem, deoarece

multe din acestea rămî- 
nînd în cele din urmă 
n'executate. Dar rămîneri 
în urmă s-au constatat si 
în ceea ce privește execu
ția lucrărilor de sistema
tizare, de, dotări edilitare 
a noilor cartiere de lo
cuințe la Lupani, Vulcan, 
Petroșani și Petrila. Dato
rită acestui fapt s-au sem
nalat nemulțumiri justifi
cate ale locatarilor din 
noile ansambluri de 1.x li

căre n-au beneficiat 
de con- 
proiec-

i, a de 
îndeosebi 
rative a 
în. anul

eumen tațiilor și 
neelibbrării ope, 

amplasamentelor, 
, trecut s-.a r*» 

struit în primele 
trimestre tot atît <ît în 
ultimul trimestru.
suirea unui volum mare 
de lucrări în ultimul tri-

eon-
două

Inghe-

în lata 
sarcini

tise, 
de toate condițiile 
fort prevăzute în 
te.

Anul 1982 pune 
constructorilor
mult mal mari si în dome, 
niul lucrărilor tehnico-e- 
dilitare. După cum ne-a 
informat tovarășul Dumi
tru Țurnă, directorul Gru
pului de șantiere Petro
șani, în acest an valoarea 
lucrărilor tehnico-edilita- 
re depășește 30 milioane 
lei. Datorită Reasigurării 
din timp a forței de mun-

mestru șl anului n-a per
mis executarea; cpneomi- 

și ,r. a 
proiectul de. 
pe orizon ta-. 

ansambluri

tentă a locuințelor 
dotărilor din 
sistematizări 
lă din . noile 
de blocuri.

Frontul de lucru exis
tent la începutul lunii 
Ianuarie pe șantierele din 
Petrila, Petroșani, Vul
can și I.upeni, permite, 
spre deosebire de alți ani, 
finalizarea în primul tri-

C.C. al P.C.R., pentru a 
face ca bilanțul anului 1982 . 
să fie superior celui pre
cedent, idee care s-a des
prins și din discuțiile care 
au avut loc. Au luat cuvîri- 
tul muncitori, maiștri, in
gineri, care au adus în . 
fata adunării ideile si Pro
punerile celor pe care îi 
reprezentau : Vasile Matei 
— șeful sectorului I (lipsa 
pieselor de schimb la țrah_ 
sportoare, calitatea slabă a. 
ventilatoarelor e’lectro-pne- 
umatice și a lemnului de 
mină, jipsa de disciplină si 
exigență în domeniul nor
melor de protecție a mim. 
cil), Gheorghe Nistor, mi
ner șef de brigadă sector 
IV (Ijpsa agregatelor de be
ton, necesitatea construirii 
unei policlinici orășenești 
în Uricani) ; Dumitru Stîl- 
peanu, șeful depozitului de

explozivi (instalarea siysei
• de apă potabilă la depozit); 

Gheorghe Pupăză, șeful 
compartimentului protecție 
a muncii (intensificarea 
măsurilor de instaurare a 
unei discipline ferme în 
conformitate cu prevederile 
Decretului 400, intensifica, 
rea controalelor în schim
burile II, III și IV) ; Cor
nel Milea, maistru electro
mecanic (formarea unei e- 
chipe_ service la combina 
'de înaintări în steril, a- 
provizionarea mai bună cu 

piese de schimb și ulei pen
tru instalațiile din dotare, 
instituirea unui curs de 
specializare electrohidrauli. 
că) ; Remus Rad, șef sector 
VI transport (folosirea mai 
rațională a forței de mun
că, urgentarea terminării 
instalației de funicular, în
ceperea lucrărilor de rea

nu se cunosc încă, nici 
chiar la nivelul C.M.V.J., 
obiectivele de investiții 
pentru anul 1983. In astfel 
de condiții este de prevă
zut, de pe acum, că ne vom 
confrunta din nou și in 
1982 și în anul viitor, cu 
aceleași lipsuri de materia
le. Solicitările șantierelor 
nu pot fi satisfăcute la ni
velul cerințelor decît cu 
mari eforturi si cu întîrzi- 
eri, fapt care conduce 13 
nerealizărea termenului de 
punere în funcțiune a obi
ectivelor". Nicolae Marcau, 
Gheorghe Antonie, Petru 
larga au cerut c.o.m. să a- 
sigure în viitor o mai bu
nă organizare a forței de 
muncă, extinderea acprdu-

Cabinetele școlare sînt dotări utile și atractive 
care asigură condiții excelente procesului instructiv- 
educătiv. în foto — un cabinet al Liceului industrial 
Petroșani.

mestru a cel puțin 25 la 
sută din planul 
anual. Dar pentru atinge
rea acestui scop se cere 
urgentată întocmirea gra
ficelor fizice de execuție 
pe fiecare obiectiv, sta
bilirea unor termene pre
cise, pe, faze de lucrări.

în Petroșani, amplasa
mentele' blbcttrilpr 69, ul
timele . două tronsoane 
cuprinzînd 64 apartamen
te, 1 A și 1 B din cadrul 
ansamblului ' 272 continuă 
să fie ocupate, deși au 
foșt prevăzute și în pla
nul pe 1981. Forța de 
muncă existentă în pre
zent la nivelul Grupului 
de șantiere nu corespun
de cerințelor, stabilite în 
planul de construcții’ și

montaj. „Cu oamenii de 
valoric care dispunem — apreci

ază tovarășul Dumitru 
Bălan; secretarul comite
tului de partid din cadrul 
Grupului de șantiere Pe
troșani — nu putem exe
cuta sarcinile prevăzute 
în planul anual'.

Anul 1982 poate și tre
buie să contituie un an 
de cotitură, un adevărat 
salt calitativ pe calea re
alizării exemplare a pla
nului de 
Grupul de 
Petroșani, 
timp însă, 
beneficiari

investiții la 
șantiere din 

în același 
principalilor . 
de investiții 

și consiliilor populare o- 
rășenești din municipiu 
le revine îndatorirea de 
a acorda un sprijin ope
rativ, eficient constructo
rilor, prin analizarea și 
urhiărirea execuției inves
tițiilor locale decadal, 
împreună cu furnizorii, 
de materiale, proiectau ții 
și constructorii, astfel in
cit graficele fizice de e- 
xecuție să fie respectate 
în mod riguros,

moții.
pînd
Olimpiadei la limba 
nă si fizică (Elena 
clieriu, elevă).

. olimpice,
ia faza pe liceu a

roma.
Cure-

[
I

I

U EXPUNERE. Brigada 
științifică a Casei 
tură din Petroșani 
plasează astăzi, la 
la C.C.Ș.M. pentru 
ține un dialog pe 
creșterii rolului P.C.R. . 
conducerea activității eco- 
nomico-sociale.

de cul- 
se de- 

ora 15, 
a sus- 

tema 
în
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menajare a depozitului de 
la suprafață, urgentarea 
reparațiilor capitale la ce 
le trei locomotive aflate la 
I.R.I.U.M.P.) ; ing. Iacob 
Stoica, șef sector II (apro
vizionarea eu utilaje de 
mică mecanizare, aducerea 
uleiului în bidoane).

Cum poate l.M. Uricani 
să se situeze la un nivel si 
mai înalt privind producția 
de cărbune ? La această 
întrebare, și altele, au în
cercat — și au r.eusit în 
mare măsură — să răspun
dă .atît ' darea de seama 
cit și dezbaterile amintite.

Pentru anul 1982 minei
■ Uricani îi revin sarcini deo-'~ 

sebite. Tocmai de aceea 
succesele din 1981 nu tre
buie să ducă ha autbmulțu- 
mire, ei la amplificarea e- 
forturilor pentru a da pa
triei cît -mai mult cărbune.

miniere
lui global, o mai bună co- se de 
laborare între șantierele din 
cadrul întreprinderii pentru 
folosirea judicioasă a uti
lajelor din dotare. „Să nu 
așteptăm pe cineva din ,a- 
fară să vină să ne rezolve 
problemele — critica- în eu- 
vîntul său tovarășul Gun
ter Chelaru — și să le re

zolvăm noi, cu forțele proprii
de care dispunem". Intr-a
devăr, pe șantierele inves
tițiilor miniere de muncit 
s-a muncit mult — asa cum 
sublinia în cuvîntul său și 
Gheorghe Antonie, șeful 
șantierului Vulcan — dar 
„din cauza neliehtdării la 
timp a unor .lipsuri, rezul
tatele obținute nu sînt la 
nivelul eforturilor depu

constructori". Petru
Carol Ridzi, Con-Albu, 

stantin Frumușelu, V^șțle 
Găucă au subliniat, ii ' R- 
cest context, necesitatea în
tronării unei discipline fer
me, în spiritul prevederi
lor Decretului 400, la toate 
nivelurile de organizare a 
activității "întreprinderii.

Toți participanții la .dez
bateri au formulat în cu
vîntul lor propuneri vizînd 
asigurarea condițiilor de 
îndeplinire Ca planului în
treprinderii în anul 1982, 
de predare la timp și de 
punere în funcțiune a obi
ectivelor de investiții mi- 
niere, de care depinde rea
lizarea sarcinilor de crește
re a producției de cărbune,

Cronica muntelui

La datorie
de părinți" s-a „încurcat pe 
cordelină" la urcarea u 
baby-schiliftul din fața ca
banei meteorologilor, fiind 
salvat cu promptitudine lă 
intervenția cunoscutului 
schior și „ojn de bine1* D. 
Bîrlida. Faptul readuce , 
atenția părinților obligația 
de a supraveghea ’ îndea
proape copiii-schiori înce
pători.

în fața cabanei I.E.FJS. 
a funcționat din plin, spre 
satisfacția schiorilor, insta
lația baby-schiliftului scur
tată și reamenajată de ini. 
moșii meseriași de la 
I.li.M.P., care, in frunte 

cu ing. Nicolae Popovici 
au repus-o în funcțiune cu 
o zi înainte.

Formația Sal va mont Pe
troșani, revenită în Paring 
după o merituoasă evoluție 
la „Raliul național" de la 
Păltiniș, unde a obținut 
locul 7, din 29 de echipe, 
in clasamentul general, a 
fost la datorie, din fericire 
nesolicitată.

Toți cei ce au urcat la 
mUnte s-au bucurat de o

Răspunzînd cu prompti- 
cpnștiinciozitate 

organizatorilor 
din cea de a 
a Festivalului 

de iarnă, echi- 
asigură exploa

tarea și buna funcționare 
a instalației telescaunului 
spre Paring s=-,a prezentai 
duminică la locul de mun. 
că de la ora 7,30. Din pă
cate,însă, primul autobuz 
a sosit la telescaun după 
ora 8,30. Transportul spre 
zona alpină s-a aglomerat 
astfel, în loc să fie început 
la ora stabilită. în Paring, 
pe pîrtiile de schi s-a sem
nalat un nunrir record de 
participanți și „suporteri 
înflăcărați". Este îmbucu
rătoare prezența a nume
roși tineri, care îndrăgesc 
spre binele lor, frumoase
le șî reconfortantele spor
turi de iarnă. N-au lipsit 
și unele miei accidente, 
fără urmări grave.

La punctul de sosire a 
pîrtiei improvizate pentru 
săniuțe s-au produs răs
turnări și ciocniri cu... t
spectatori neatenți și înghe. z; senină, cu soare strălu-

tudine și 
chemării 
concursului 
doua etapă 
sporturilor 
pajul care

suiți prea aproape de zona 
pe care alunecau schiorii 
și săniuțele.

Un copil de vîrstă școla. 
. .xă mică, nesupravegheăt

citor și priveliști splendi
de, cum numai muntele 
poate oferi. ,t

* Viorel STRAUȚ i
*

(responsabil, Adolf Schre-, începîtid de la ora 9, e- mai ales cînd e vorba de lor și elevilor de la Școala' gurînd competente și 
ter), după 32 de . ani de moții... olimpice, pârtiei- ' asigurare.- de muzică din Petroșani prompte revizii: și repara-
muncă în comerț, din care ' " ” ------» . .............................................................
26 în aceeași unitate, va 
ieși la pensie, în ziua de 
30 ianuarie, lucrătoarea 
Susana Sofalvy. în înde
lungata-; activitate nu a 
avut nici o întîrziere de la 
program și nici o reclama- 
ție din partea cumpărăto
rilor.

B O SUTA de elevi ai 
Liceului industrial din Pe
troșani trăiesc, duminică,

B UTILAJE. Muncitorii 
de la U.F.E.T. și-au îmbo
gățit zestrea de utiȘaje cu 
24 de fierăstraie mecanice 
și o garnitură de funicu
lar, care va fi instalată în 
zona exploatării Valea de 
Brazi. Alte trei tractoare 
forestiere, care vor fi a- 
chiziționate în curînd, 
vor contribui la ușurarea 
eforturilor fizice ale lucră
torilor forestieri,

■ SPECTACOL. Forma- 
mama înțelepciunii, țiile artistice ale profesori-

ding.
la

B ASIGURARE. 
Marcel Senzaconi, de 
Filiala Petroșani ADAS, ne 
relatează faptul că 60 de 
posesori de autoturisme au 
beneficiat, în această pri
mă lună a anului, de des
păgubiri, în urma acciden
telor de circulație (cam 
multe I). prevederea e, 
deci, i ..... . .

de muzică din P
(corul de cameră, formația 
cameral-instrumentală și 
soliștii) continuă suita re
petițiilor în vederea reali
zării unui spectacol 
muzică preclasică, t 
și contemporană, 
„Zilei femei 1“.'-

■ REPUTAȚIE.
le de meseriași conduse de 
Luci Sava și Alexandru 
Atoășan, de la S.D.E.E. 
Petroșani, și-au cîștigșț un 
binemeritat prestigiu, asi-

l de 
clasică 

dedicat

Echipe-

ții ale stațiilor de alimen
tare cu energie electrică 
din P.etrila. In prezent ase
menea . operații se desfă
șoară la I. M. Lonea.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE



Un mandat justificat 
de perseverență și eficiență

Ochiul versat al pensio
narului lan Ciur, membru al 
comisiei municipale de con
trol al oamenilor muncii din 
cadrul F.D.U.S., colaborator 
al ziarului nostru, a înregis
trat in ultima perioada une
le aspecte în contrast cu fi
rea, normală, firească a lu
crurilor. Cu „neastîmpărul" 

ice-l caracterizează, veteranul 
miner și-d așternut pe hîr- 
tie observațiile și opiniile și 
le-a trimis redacției cu in
tenția subînțeleasă de a se 
interveni. Sîntem în măsură 
să-l asigurăm că semnalările 
făcute și-au urmat cursul le
gal de soluționare. Referîn- 
du-ne, bunăoară, la observa
ția privind aspectul dezordo
nat al incintei cantinei de 
pe strada Jiului, ce ser
vește mina Dîlja, putem pre
ciza că grămada de cenușă 
provenită de la centralo ter- 
ț>ică o fost redusă, că va- 
yonetele devenite ținta Cri
ticii nu sînt fier vechi uitat, 
ci folosite pentru păstrarea 
și prepararea unor materiale 
folosite la reparațiile nece
sare în cantina și căminul 
de nefamiliști despre care 
este vorba, că rămășițele din 
dormezele vechi înlocuite cu 
altele noi. - este vorba deci 
de înfăptuirea unor' măsuri 
vizînd îmbunătățirea condiți
ilor de cazare -, au dispărut 
din incinta cantinei. Aceste 
amănunte ne-au fost date de 
conducerea I.A.C.C.VJ., pe 
lingă care am intervenit.

A fost reparată de către 
oamenii secției opă-canal 
din cadrul I.G.C.L. spădura 
reopărută la conducta de-a- 
limentare cu apă din stroda 
Anton Pann, iar cișmeaua 
de stradă de la nr. 90, a- 
ceeași stradă, a fost desfiin
țată, potrivit indicoțiilor date, 
ea numaifiind folosită de 
cetățeni.

A fost rezolvată, deocam

Gospodari, 
doar cu... numele?
Orașul cu cele mai am

ple transformări din muni
cipiul nostru este fără 
îndoială Lupeniul. Oraș cu 
veche rezonanță în istoria 
Văii, el cunoaște azi o me
tamorfoză nebănuită pînă 
de curind. Bineînțeles că 
aproape toate forțele gos
podărești sînt canalizate 
pentru înălțarea noului 
centru civic al orașului. 
Sînt însă unele zone care 
în afara modificărilor fără 
importanță majoră, rămîn 
aceleași. Tocmai despre a- 
ceste zone este vorba în 
rîndurile de mai jos. Ne 
referim la cartierele Cen
tru, Zona’ .,D“-urilor și a 
blocului 200, Braia, Niveit 
și Vîscoza II. Problema 
care ni le-a readus în a- 
tenție, este cea a curățe
niei, care pe alocuri lasă 
de dorit. Pentru că sînt 
străzi (și nu puține !) ce 
suferă mult din cauza am
neziei... gospodarilor
(E.G.C.L., asociații de lo
catari). Mai precis, o pro
blemă este cea a contai
nerelor. în multe lpeuri 
ele lipsesc sau — acolo 
unde sînt — nu sînt ridi
cate cu lunile! De exem
plu, pe strada Parîngului 
la cele 8 blocuri cu 10 e- 
taje, nu există... nici un 
container I! Gunoiul se de
pozitează lîngă blocuri în 
grămezi, mai mult sau 
mai puțin la vedere. De
pinde de poziția blocului. 
La blocul A 3, de exem
plu, gunoiul se stțînge to 
fața scării nr. 2 a blocu
lui, la nici 10 metri, de

dată însă numai pe jumă
tate, și problema fostului 
magarin alimentar nr. 17 din 
strada V. Alecsandri. Pe ju
mătate în sensul că anexele 
acestuia folosite pentru a- 
dăpostirea ambalajelor, au 
fost demontate și ridicate 
pentru refolosire. Clădirea 
dezafectată urmează să fie 
demolată de E.G.C.L., nicide
cum devastată de cetățenii 
megieși. Atenționăm condu
cerea E. G. C. L. Petroșani 
în acest sens.

Controlul 
oamenilor muncii 

în acțiune

Am controlat și am don- 
stotat că magazinul nr. 117, 
aparținător 1. C. S. M. I. Pe
troșani, are în prezent pro
gram de lucru afișat și, se 
pare, că e și respectat. Asta 
nu înseamnă că echipa de 
control al oamenilor muncii 
care-l controlează poate să-l 
ocolească cu lunile, ca pînă 
acum.

Demersurile făcute ia con
ducerea I.C.S.A.' și A.P. în 
legătură cu starea unității 

'de răcoritoare și gogoși nr. 
138 s-au soldat cu următoa
rea concluzie • nu mai are 
rost să se facă reparații și 
dotări mai ample deoarece 
zona respectivă urmează să 
fie dezafectată în scurt timp.

In prezent dispune de re
gistru unic de control și 
magazinul nr. 1 al C.P.V.I.L.F. 
din strada Constructorul. 
C,inducerea complexului a- 
fcst de acord că trebuie in

intrare. Alte1 două zone, 
pe care probabil cei de la 
salubritate ( sînt foarte... 
supărați, sînt cele de la 
capătul Aleii Narciseloi’ și, 
respectiv, vecinătatea gră
diniței nr. 5 de pe strada 
Viitorului. Grămezile de 
gunoi strînse aici ar pu
tea rivaliza cu veritabile 
rampe de gunoi din afara 
orașului.

Dacă mai adăugăm la 
primul aspect semnalat 
faptul că nu rareori tre
buie să străbați aproape 
.1 u m ă l a t e din ar
tera principală a orașu
lui, pentru a î n t î 1 n i 
un coș de hîrtii, credem 
că este suficient pentru 
a nu acorda notă de tre
cere gospodarilor orașului. 
Deci, dacă vrei să fii co
rect și civilizat, ori explo
rezi orașul în căutarea ți
nui coș de hîrtii, ori ții 
cocoloșul de hîrtie sau ori
ce ambalaj (de dulciuri, 
de înghețată etc.) în buzu
nar urniînd să-l arunci la 
gunoi, abia... acasă !

Toate aceste aspecte im
pun o întrebare : să fi dis
părut spiritul gospodăresc 
la locatarii, asociațiile de 
locatari și gospodarii ora
șului ?

Ne amintim că în trecu
tul nu prea îndepărtat su
bliniam cu plăcere aspec
tul plăcut al orașului Lu- 
peni. Acum, însă, vorba 
cintecului: ..amintiri, a-
mintiri, amintiri...*.

Robert TAVIAN 

tr-adevăr să se producă o 
schimbare substanțială la 
față, căci magazinele pentru 
desfacerea legumelor și fruc
telor nu sînt magazii de le
gume și fructe. Sperăm, deci 
să se rezolve igienizarea ma
gazinului, tot așa cum con
ducerea E. G. C. L. Petro
șani a înțeles să mute in
tr-un spațiu mai corespunză
tor unitatea sa de desfacere 
a obiectelor funerare.

S-a dovedit întemeiată , și 
scrisoarea privind numeroa
sele și repetatele manifes
tări degradante ce se petrec 
la bufetul „Dîmbovița" din 
mijlocul cartierului muncito
resc vechi al Petroșaniului și 
în jurul lui. Ultima relicvă ce 
amintește de rolul negativ al 
fostelor „bombe" din .Petro
șani, nu-și dezminte caracte
rul. E necesară fără îndoială 
o transformare, fie și închi
derea bufetului și mutarea, 
în locul lui, a unității de des
facere a legumelor și fruc
telor nr. 44 din aceeași stra
dă, A. Vfaicu, care nu se 
bucură de toate condițiile a- 
colo unde funcționează în 
prezent. Rămîne să aflăm 
dacă și organele comerciale, 
competente să hotărască în 
asemenea probleme, vor 
împărtăși această opinie.

Toate aceste aspecte ilus
trează, pe de o parte, mo
dul conștiincios în care e- 
chipa de control oi cărei 
component sînt Ion Ciur, 
Dumitru Andrei și Traian 
Popa își exercită mandatul, 
iar, pe de altă parte, re
ceptivitatea dovedită și cu 
care mai rămîn datoare con
ducerile vizate. Este de în
țeles pentru oricine că dacă 
toate echipele de control al 
oamenilor muncii ar activa 
tot așa - dar- se poate și 
mai bine -, nu am avea 
decît de cîștigat.

Toma ȚAȚARCA

■Sînt mai bine de zece 
ani de cînd folosesc auto. 
sifonul. în acest răstimp 
am avut în repetate rîn- 
duri neplăceri cînd schim. 
bani capsulele goale cu 
altele pline. Credeam că 
începînd cu acest an de
ficiențele de la sifonăria 
din Petroșani, ce aparține 
de C.P.V.I.L.F., se vor re
media. Dar ele, continuă 
sa persiste, în ziua de 
12 ianuarie a.c. am venit 
din Petrila cu autobuzul 
pentru a schimba capsu
lele goale eu altele pline.

— Acum nu avem

• ••••• • •• • • • • • •••••••••••*• • • • • • • • ••••••••• • • • • ♦
Imprudența duce uneori la 

foc. De aceea H.C.M. 
2285/1969 obligă pe toți oa
menii muncii să respecte re
gulile de prevenire a incen
diilor și să participe obliga 
torîu la stingerea Iui. Pre
vederea trebuie să carâcteri- 
zeze pe fiecare pentru că o 
înțeleaptă zicală spune ; 
„După ce-ți degeră urechile, 
degeoba mai pui căciula".

lată cit de scump a plătit 
o imprudență familia Petre 
și Vasilica Ferar din orașul 
Vulcan, strada Mihai Emi- 
nescu, ni. 4, scara I, apar
tamentul 30. Soții Ferar și-au 
lăsat singur în apartament 
capitul de trei ani, iar ei 
au coborît mai jos, la o 
rudă, pentru a petrece Re
velionul împreună. Micuțul 
BujoTel-loan, avînd fa inde- 
mină chibrituri, a aprins o ca rea cenușii
lumînare (nu avea curent, 
fiind tăiat pentru că nu-1 
plătiseră părinții), pe care a 
sprijinit-o de dormeza pe 
care s-a culcat. Pentru tot

„Plantări" de brazi 
în... zăpadă

Toii ani trăit momentele 
de bucurie prilejuite de 
venirea sărbătorilor de 
iarnă care au adus în 
toate casele, după datina 
străbună, cite un brădu
leț cumpărat de la 
C.P.V.I.L.F. Despre această 
bucurie s-a scris la timpul 
potrivit. Motivul care ne 
face să pomenim din nou 
brazii atît de nevinovați 

-este faptul că de la dife
rite etaje se aruncă în 
jurul blocurilor zeci de 

■ brăduleți care se înfig . în 
zăpadă ori se împrăștie pe 
zonele verzi ale cartiere
lor. Este vorba despre un 
aspect neplăcut. Ar fi de 
dorit ca acestor brăduleți 
să li se găsească o între
buințare, iar ramurile lin
să fie duse- la recipient, 
iar. de aici să fie trans
portate odată cu resturile 
menajere. Așteptăm ca lu
crurile să se înscrie . pe a- 
cest făgaș,

V. G. STOLOJANU

acid, așa că venîți peste 
• îteVa_ zile — ne-a lămu
rit muncitorul de aici. 
Lămurit, dai' fără capsu
lă pline, m ain întors a- 
casă. Alte dăți se înțîm- 
plă să aibă acid dar nu 
are capsule încărcate 
pentru schimb, sau dacă 
ai norocul să le găsești, 
pînă la folosire aproape 
jumătate din ele se des
carcă singure. Despre a- 
ceste neajunsuri am mai 
sesizat și în alte dăți dar 
ele continuă să persiste. 
Sînt necesare măsuri de 
remediere operativă a a_

deauna însă, întrucît inter
venția vecinilor nu l-o mai 
putut salva. Incendiul putea 
fi evitat dacă părinții nu tă- 
sau la indemîna copilului 
chibriturile, dacă măcor îi
•»««•!(■■■■■■tl>>■■•■(■■■■>>•>•>•>*■•>*(•>11(1»•»•••••■>*»

„Prețul" unor imprudențe
mim mmm frits mmm

vorbeau despre pericolul 
ce-l pîndește în cazul in care 
se joacă cu ce nu ore voie. 
Dfri păcate, părinții nu au"1 
făcut acest lucru, iar urmă
rile nu ău îrttîrziat.

O singură secundă dacă 
îi trecea prin minte tui lla- 
nea Pali din Petroșani, stra
da Măgurii, nr. 34, că arun- 

cu jăratec la
întîmplare. îi poate aduce 
un incendiu I El o adus ve
cinului Stancu Emil o pa- • 
gubă de peste 5 000 tei și 
a pus in pericol casele altor 
trei vecini. Noroc cu forma

Produse de calitate, mult apreciate de cumpără
tori — iată rezultatul muncii colectivului din secția 
de mică producție a cooperativei „Straja" — Lupeni.

Răspundem
• MIRCEA ZABALON, 

Petroșani: Pentru adresa
re de mulțumiri și alte a- 
nunțpri personale, redac
ția pune la dispoziția ce- 
ior interesați rubricile de 
mare și mică publicitate ale 
ziarului. Aveți posibilitatea 
să publicați în cuprinsul, 
acestor rubrici.

0 DESIDERIU DAR 
LACI, Lupeni: Vă confir
măm că avea dreptate 
cumpărățoaree3, dar nepu- 
tînd publica la timpul po
trivit scrisoarea dv., ea a 
devenit tardivă. Cerem to
tuși conducerii I. . C. S. 
Mixte Lupeni să aplice ges; 
tionărălui Constantin lo- 
nașcu șF casierei Eva Gas

Jiului, deoarece el a livrat 
asociației de locatari o 
cantitate mai mare de căr. 
bune decît nevoile efective

cesțor lipsuri. Mai suge
rez ca aceste capsule să 
se pună'în vinzare ia 
cofetării cum se face în 
orașele Cluj-Napoca, Ti
mișoara, Tîrgu Mureș și 
altele, sau eventual la di
ferite unități de desfacere 
a legumelor șl fructelor 
din toate localitățile Văii 
Jiului. A doua variantă 
este mai ușor realizabilă, 
deoarece aceste unități 

- aparțin de C.P.V.I.LJ’.
Petroșani.

Mihai CSERGESAN, 
Petrila

ția civilă de pompieri a 
I. U. M. Petroșani, apoi și 
cu pompierii militari, care ou 
intervenit cu rapiditate, că 
altfel, neglijența tui llonea 
punea mulțî oameni sub 

cerul liber, Dacă lloneo res
pecta prevederile art. 1, pct. 
51 al HiC.M. 2285 care subli
niază că cenușa se depozi
tează numai în locuri spe
cial amenajate și numai 
după ce este complet stin
să, și că nerespectarea a- 
cestor reguli se sancționea
ză- cu amendă de fa 100— 
300 lei, nu ar fi adus pa
gubă vecinului.

Poate ziua de 13 ianuarie 
ax. să fi fost cu ghinion 
pentru Mitică tudinaș din 
groșul Lupeni, strada Berzei, 
nr. 2 că a mai lăsat el re-

cititorilor
par sancțiunile cuvenite 
pentru yhfzarea produsului 
respectiv cu suprapreț (8,75 
lei, în loc de 8,25 lei bor
canul de castraveciori).

• ION BRICEAG, Pe
troșani :Sesizarea dv. pri
vind posibilitatea și nece
sitatea cultivării cu legume 
a terenului respectiv din 
strada Jiului, rămîne în 
atenția noastră. Vă vom 
comunica dacă organele 
competente împărtășesc 
sau nu punctul dv. de ve
dere.

• NICOLAE COSTE A. 
Petroșani : Problema sol
dului creditor evidențiat în 
contul asociației de loca
tari de.care aparțineți este 
în măsură să o soluționeze 
Combinatul' minier Valea 

ale familiei dv. și este în-^ 
dreptății , să-și revendice 
pretențiile față de aceasta.

> UN GRI P DE LOCA
TARI, cartierul Hermes, 
Petroșani: Cele sesizate 
de dv. au fost verificate la 
magazinul nr. 8 de unde 
vă aprovizionați. Produsul 
de care vorbiți a existat tot 
timpul în unitate începînd 
cu data de 1 decembrie 
1981 și pînă în Ziua de 
29 ale aceleiași luni inclu
siv.

șaul în priză, dar nu i s-o 
intlmplat nimic. Pino in 
noaptea de 13 ianuarie, cînd 
i-o lăsat pe vecinii Florin 
Borșo, Poraschiva Roșescu ți 
Irina toldoș fără acoperișuri 
la case. Paguba putea fi 
mult mai mare dacă nu in- 
terveneau formația civilă de 
pompieri a I. ^L. Lupeni, apoi 
și pompierii mifttari care au 
oprit limbile flăcărilor ce se 
așternuserâ pe o suprafață 
dă 150 mp. „

Legislația cu privire la 
prevenirea incendiilor repre
zintă suma experiențelor 
din domeniu. Orice -r-r -co- 
tire a ei echivalează cu un 
mare risc. Faptele dovedesc 
că unii oameni așteaotă să 
li se întimple ceva centru 
a-și aduce aminte că sînt 
datori să prevină răul. Nu 
procedați ca aceștia 1

Ioan JITEA, 
pint adjutant* 

compania pe pompieri 
Petroșani
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ACTUALITATEA i

BERLIN 28 (Agerpres). 
— La 28 ianuarie, tovară
șul Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al Re
publicii Democrate Germa
ne» a primit pe tovarășul 
Nîcolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste Roniânia, 
care, la invitația tovarășu
lui Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Camerei Populare 
a R.D.G., efectuează o vi
zită de prietenie în această 
țară, în fruntea unei de
legații parlamentare româ
ne. ■ . ■

In aceeași -zi» delegația

Naționale 
tovarășul

Marii Adunări 
s-a întîlnit cu
Werner Krolikowski, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G,

Au început de asemenea, 
convorbirile oficiale dintre 
delegația Marii 
Naționale cu o 
a
R.D.G. A fost subliniată cu 
acest prilej, marea răspun
dere pe care o au parla
mentele si parlamentarii 
pentru menținerea și con
solidarea păcii. S-a expri
mat convingerea că vizita 
delegației M.A.N. în R.D.G. 
constituie o contribuție la 
aclîncirea schimbului de 
experiență între 
parlamente.

Adunări 
delegație 

Camerei populare a

Privind limitarea armelor 
nucleare în Europa.

GENERALUL AMERICAN 
James Lee Dozier, șef ad
junct al Statului Major al 
forțelor terestre ale NATO 
diri Flancul sudic al Euro
pei, răpit la 17 decem
brie 1981 la Padova de că
tre gruparea teroristă _au- 
tointitulată 
sii". a 
poliția 
mează 
Presse

„Brigăzile Ro- 
fost eliberat joi de 
italiană, — infor- 

ăgentiile France 
___ si Associated Press, 

Generalul a fost găsit în- 
tr-un apartament din Pa
dova, păzit de cinci tero
riști, care au fost arestați.

LA 28 IANUARIE. la
Geneva a avut loc o nouă 
ședință plenară a delega
țiilor U.R.S.S. si S.U.A. par. 
Hcioante Ia convorbirile

Știri din țările socialiste
rit importante zăcăminte 
de cositor. Conținutul de 
minereu din zăcămînt este 
foar.te ridicat. S-a precizat 
că majoritatea din cele 30 
zăcăminte vor putea fi ex
ploatate prin metoda la zi.

HAVANA 28 (Agerpres). 
— în Cuba se înfăptuiește 
în prezent un program 
complex de dezvoltare a 
rețelei rutiere. După cum 
informează agenția Prensa 

.Latina. programul include,

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— Specialiștii Academiei 
de științe din - R. S. S. Ka- 
zahă au pus la punct un 
agregat de mină cu o pro
ductivitate de 5 000 tone 
cărbune pe zi. Agregatul a 
fost realizat în cadrul 
eforturilor de dezvoltare 
a industriei extractive. în 
deceniul următor, minele 
din această republică so
vietică vor dubla .cantită
țile de cărbune livrate be
neficiarilor. In cursul a- 
nului acesta vor fi extrase 
aici 120 milioane tone căr
bune energetic si cocsifica- 
bil.

în R. S. S. Kazahă ur
mează să fie date în ex
ploatare mine cu o pro
ductivitate de 10-12 mili
oane tone cărbune ener- 
getic anual. Totodată, se 
pregătește exploatarea ză
cămintelor situate la 800— 
1 000 m adîncime pentru 
care s-au pus la punct in
stalații speciale.

V 1 1 1 Vis
cele doua Chineză,

* K/T until L

BEIJING 28 (Agerpres). 
— Institutul geologie din 
provincia Yunnan, R. P. 

, a anunțat că în 
Munții Avas s-au descope-

între alte obiective, con
struirea unei magistrale 
-rutiere de peste 1 000 km 
care va lega orașele Pinar 
del Rio de Guantanamo, 
situate în extremitățile 
vestică și estică ale insu
lei.

Agenția citată subliniază 
că în cei 24 de ani care au 
trecut de la revoluția cu
baneză în această țară 
s-au construit 24 000 km 
șosele și căi feroviare. în 
realizarea acestor proiecte 
s-a ținut seama de necesi
tatea asigurării unor legă
turi bune între diversele 
zone agricole și industriale 
ale Cubei.

PESTE 20 DE ANI. oame
nii nu vor mai suferi de 
dureri de dinți! Această 
frumoasă perspectivă a fost 
anunțată de prof. Feersk, 
rectorul Institutului danez
de stomatologie, care a rea- pace, 
lizat experimentarea tinor 
vaccinări împotriva bacte- 

- riilor din cavitatea bucală.
In prezent, asemenea pre
parate eficiente sînt testate 
pe animale. Pînă la comer
cializarea lor, profesorul 
danez îi sfătuiește însă pe 
stomatologi să continuo tra
tarea dinților cu... metodele 
tradiționale, iar pe pacienți 
să aibă multă răbdare 1

ganizatii studențești si de 
tineret din întreaga Japo
nie. Organizatorii au fixat 
traseul în asa fel îneît par- 
tieipantii vor trece prin 
numeroase orașe japoneze, 
unde vor participa la mi
tinguri1 si adunări pentru 

împotriva înarmări
lor.' ’

Ploile torențiale 
care s-au abătut asupra 
statelor braziliene Per
nambuco și Minas Gerais 
au provocat inundații de 
pe urma cărora și-au pier- 
dut viata circa 60 de per
soane. De asemenea, revăr
sarea apelor a provocat si- 
nistrarea a mii de locuitori.

LA HIKOȘIMA s-a dat 
startul în Raliul partizani
lor păcii. La el participă 
reprezentanți ai unor or-

Atac

SAN SALVADOR 28 (Ager- 
pres). - 
rieni au 
puternic 
militare 
cea mai 
tuată la 
capitală, 
Associated Press și 
Press International, 
scrie agenția AP. 
mai importantă lovitură dată 
de insurgenții salvadorieni în 
ultimele trei luni împotriva 
unui obiectiv strategic al 
forțelor armate ale juntei.

Generalul Guillermo Gar
cia, ministrul apărării, c a- 
preciat pierderile provocate 
drept considerabile.

Insurgenții salvado- 
lansat miercuri un 

atac asupra bâtei 
aeriene llopango, 
mare din țară, si- 
12 kilometri est de 
transmit agențiile 

United
Aceasta, 

este cea
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DUMINICA, 31 IANUARIE 22,15 Telejurnal.

întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor și 

cazare Valea Jiului Petroșani»

al

i cu sediul în Petroșani, 
str. Grivița Roșie, nr. 36 

încadrează
— FOCHIȘTI pentru încălzire centrală
— INSTALATOR de încălzire centrală
Informații se pot primi de la biroul OPIR 

întreprinderii.

*?■

strada 23 August, nr. 8 ■ '
încadrează urgent pentru Lupenî si Vulcan

— CONDUCĂTORI AUTO cu permis de 
conducere gr. C si D

— INSTALATORI SANITARI
— TINICHIGII
— TlMPLAR-DULGHER
— MUNCITORI NECALIFICAȚI (bărbați) 

pentru centralele termice, cu posibili^ a 
tați de calificare la locul de muncă. j

Retribuirea conform Legii nr. 57/1974. ; I

z.

Mica publicitate

8,00 - 8.40 Teleșcoală.
8.40 Tot înainte.
9,05 Șoimii patriei. A B C 

muzical.
9,15 -Film serial pentru co

pii ; Alarmă in deltă. 
Ultimul episod.

9.40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului,
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De Strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17,10 Telesport. Campionii.
18,00 Film serial s Linia ma

ritimă Onedin. Episo
dul 5.

18.40 Micul ecran pentru cei 
mici.

19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României. Ju

dețul Sălaj.
20,15 Film artistic. O poves

te ca-n filme. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor americane.

22.25 Telejurnal.
22.40 Farmecul muzicii.

MARȚI, 2 FEBRUARIE

11,00 Tribuna experienței.
11,20 Muzică populară.
11,40 Originea omului.
12,25 Dezbateri culturale.

regizori.
Premieră TV. Copro
ducție franco-italiană.

22,15 Telejurnal.

JOI, 4 FEBRUARIE

12,25 Dezbateri culturale. 11,00 Actualitatea agrară.
13,00 Închiderea programului. 11,30 Atenție la... neatenție.

PROGRAMUL ȚV

LUNI, 1 FEBRUARIE

HlllHimHIIIIUHHII/IIIIIHIHIHIIHHiMIIIIIIIIHIIIIUflIHIIIM

16,00 Telex.
16,05 Școala și educația.
16,25 Clubul tineretului.
17,00 Viața satului.
17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
20,40 Ancheta TV.
21,00 Teatru TV. Bădăranii

de Carlo Goldoni.
22,30 Telejurnal. ' ’
22,45 Rapsodii de iarnă.

MIERCURI, 3 FEBRUARIE

J1.55 Film serial : Tranzac 
ția. Episodul 2.

12,50 Desene, animate.
13,00 închiderea emisiunii, 
16,00 Telex.
16,05 Sport și sănătate. 
16,20 Șah.
16,30 Viata culturală.
17,00 . ................
17,45
18,00
20,00
20,25

Sălbaticul. 15,35 Tragerea loto.
1-5,45 La volan. 
16,00 Emisiune în limba 

germană.
17.5Q 1 001 de seri.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economi

că. * ■
20,45 Memoria documentelor.
21,10 Film artistic. Cercul 

secret. Producție a stu
diourilor engleze.

. Zbor în lumina reflec
toarelor — moment co
regrafic.

22,15 Telejurnal.
SIMBATA, 6 FEBRUARIE

11,00
11,05

22,00

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Paiu- 
sek Mihai, eliberată de 
I. M. Lupeni. O declar 
nulă. (198)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă pe numele Mihuț 
Simion, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (199)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szemel- 
hoff Imre, eliberată de 
S. S. H. Vulcan. O declar 
nulă. -țț (-'i0>

PIERDUT legitimație de . . ...................... —
serviciu pe numele Lungu declar nul. (176)

' ’ PIERDUT carnet de stu
dent pe numele 
l.iviu. 
tul
declar nul. (189)

PTERDUT carnet de stu-' 
dent și legitimație de că
min pe numele Iftimiciue 
Delia, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. • Le 
declar nule. (190)

PIERDUT guler de blană 
de vulpe, cu două lăbuțe, 
între căminul de copii de 
lingă Dacia — Aeroport și 
stația de autobuz. Adresați 
Petroșani, str. Saturn, blo. 
cui II, ap. 34, după ora 
16. Găsitorului recompen
să. (192)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crețu 
Mariana, eliberată de 
1. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (202)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Valeria, eliberată de 
Petroșani. O declar

Lupenî.- O
(mp) ;

PIERDUT
pe
eliberată de I.M, 
O

declar ■ , nulă.

15.00
15,05

Telex. 'y
Emisiune în limba ma
ghiară. ' ț--ț„ț
1 001 de seri.

16,00
16,05

le cit im al ie de 
numele Ivinici

declar nulă.

legitimație de 
numele Maca- 
eliberată de

serviciu
Nieolae,
Lupeni.
(m.p.)

PIERDUT 
serviciu pe 
rie Traian 
I.M. Lupeni. O declar mu-
lă. (m.p.) ;

PIERDUT carnet de . stu
dent pe numele Zglobiu 
Nieolae, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. II

17,50 . .
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Tribuna experienței.
20,45 " ' “ "

16,25

PI .35

Roman foileton. Două 
generații. Ultimul epi
sod.
anlezie pe teme din 

opeiete clasice.
Orizont tehnico-ștințific.

Telex.
Profesiunile cincina
lului.
Rezultatele tragerii pro- 
noexpres.

Agenda pionierilor. 
Universul femeilor.
1 001 de seri.
închiderea programului. 
Telejurnal.
Actualitatea economică.

Ci-

16,30 Actualitatea muzicală.
16.50 '
17,00
17.50
18,00
20,00
20,25
20,40 Telecinemateca : 

ciul : Mari actori, mari

Studioul tineretului. 
Desene animate, 
închiderea programului. 
Telejurnal. . / " 
Actualitatea economi
că.
Floarea din grădină - 
emisiune concurs pen
tru tinerii interpreți de 
muzică populară.

21,30 Dezbateri culturale. 
21,50 Meridianele cîntecului.
22,15 Telejurnal.

20,40

VINERI, 5 FEBRUARIE

15,00 Telex,
15,05 Consultații la chimie 

pentru admiterea în 
învățâmîntul superior 
tehnic.

Telex.
Telecinemateca. Dosa
rul Kindler $-a închis.

12,35 Imagini din Noua Ze- 
elandă.

13,00 La sfirșit de săptămînă. 
• Film artistic in se
rial. Rețeaua „S“. Pre
mieră TV. Producție a 
Casei dc filme patru. 
Handbal masculin : 
România - Cehoslova
cia (Repriza a ll-o). 
Transmisiune direptă de 
la Ploiești. 
Săptămînă 
închiderea

17,10

Viorica eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(167)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe 
Gheor gh'e, . 
l.G.CL. . ..... ,v. .. , 
clar nulă. (J68)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele • Bîră. 
MirQha, , eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(169)

PIERDUT legitimație de 
serviciu ne numele Dumi
trescu Ioan, eliberată de 
I.M Dili a. O declar nulă. 
(172) ; -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Csinko 
Iuliu, eliberată de 1. U. M. 
Petroșani. O declar nulă.

(197)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Burlec 
Băloi Petrifă. eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (173)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Burlec 
Băloi Rodica. eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (174) ' *

PIERDUT legitimație ^de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Maria, eliberată 
E.G.C.L. Petroșani. O 
clar nulă. (175)

PIERDUT legitimație 
serviciu^pe numele Olărașu 
Costachi eliberată de I.M.

ANUNȚURI

Jjțea 
de 

Petroșani. , O de-

Francii 
eliberat de Institu- 

de mine Petroșani. îl
numele 
eliberată

de 
de

de

Totor 
I.U.M. 

nulă. 
(203) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fulop 
Catalina, eliberată de 
1. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (205)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Narița 
Aurel, Eliberată de prepa- 
rația Lupeni.O declar nulă.

(206)
DE FAMILIE

17.45 
18,00 ________  
20,00 Telejurnal,
20,25 Călătorie 

mea. ț .
20.45 Teleenciclopedia.
21,20 Film serial. Tranzacția. 

Episodul 4.
22,05 Telejurnal • Sport.
22,30 Concursuri de muzică 

ușoară românească. 
„Melodii '81''.

politică, 
programului.

prin țara

FAMILIILE Iosif Zlăgneanu, și Nieolae Moldo
van amintesc celor care l-au cunoscut că se împli
nește un an de la dispariția celui care a fost 

S1MION MERA
îi vom păstra neștearsă amintirea. (216)

SOȚIA, fiul, fratele și nepoții anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață după o lungă suferință a 
dragului lor sot, tată, frate, unelti

ARDELEAN AUGUSTIN (Guști) 
din Lupeni. Înhumarea ya avea loc sîmbătă, 30 ia
nuarie 1982. *'

TIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str, Nîcolae Bălcescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 424 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu - 2.


