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Tehnicienii Leontin 
Fărcașu și Alexandru 
Ilajdu, din cadrul labo- < 
ratorului de electrose- 
curitate al C.C.S.M.

: ■

r Foto. .: Șt. ' NEMECSEK

Sporuri zilnice în îndeplinirea 
sarcinilor suplimentare

Cerințele actuale ale economiei naționale im- 
"ț» și din partea organelor și organizațiilor .; de 

■C j,arlid de la mina Vulcan folosireif judicioasă și în 
condiții de eficiență sporită a fiecărei capacități de 
producție, realizarea ritmică la nivel de formații 
de lu cru, schimburi 
ducția de cărbune.

Comitetul de partid, 
ganizațiile de bază 
sectoare, consiliul 
nilor riiuncii, 
nostru colectiv, 
scris în centrul 
rilor obiective

. torice și 
tive care să conducă 
sporirea producției 
cărbune, la formarea 
nei înalte conștiințe pro
fesionale, la întărirea 
simțului responsabi l i ta
ții personale, precum și 

^la întărirea ordinii____ și

și sectoare a sarcinilor la pro

or
din 

oame- 
întregul

și-au in- 
preocupă- 
organiza- 

politico-educa- 
la 
de
u-

’ disciplinei. în acest sens, 
s-a introdus practica de 
a urmări zilnic, la nive
lul brigăzilor și sectoare
lor, modul cum își 
lizează sarcinile 
men tare (440 tone 
la nivel de mină), 
brii comitetului de 
și ai c.o.m.
zați pe sectoare, formații 
de lucru, pentru a le 

‘sprijini și lua măsuri o- 
perative de eliminare ă 
eventualelor neajunsuri 
din activitatea de extrac-

rea- 
sitpli- 
zilnic 
Mem- 
partid 

sînt reparti-

. ție. Tot în această idee 
a fost întărită, în schim
burile II, III și IV, a- 
sistența tehnică. Avem re
partizați în aceste schim
buri cite un 
nier .și un 
tromecanic.

Comitetul 
birourile organizațiilor de 
bază au organizat con
sultări cu comuniștii, cu 
oamenii muncii, consul
tări care au relevat ne
cesitatea unei mai bune 
organizări a tuturor locu
rilor de muncă, a apro-

inginer mi- 
inginer elec-

cl e partid și

în ziua de 3 februarie, 
producția de cărbune ex
tras la nivelul Combinatu
lui minier Valea Jiului a 
urcat din nou, reaiizîndu-se 
aproape 33 000 tone de căr
bune — cu 80 de tone peste 
prevederile zilnice. Au ex
tras peste plan minele Vul
can — pids 1178 de tone 
de cărbune, Lupeni — plus 
566 de tone, Uricani — plus 
350 tone de cărbune cocsi- 
ficabil, Paroșeni și Bărbă- 
teni.
. Șe poate aprecia, așadar, 
că minerii, toți oamenii. 

. muncii din colectivele mi
niere depun eforturi stă-

ruitoare și, în general, rod
nice pentru creșterea zii ■ 
nieă a extracției de căr
bune, răspunzînd astfel. în 
graiul limpede al faptelor, 
dezideratului major al pe
rioadei de „virf de .iarnă" 
— cit mai mult cărbune 
pentru centralele termo- 
energeticc ale țării, pentru 
nevoile economiei 
nale. Sint remarcabile 
acest cadru realizările 
primele zile ale lunii 
bruarie raportate de 
norii din Vulcan, 
seni,

națio- 
în

mi-
Paro-

Lupeni și Uricani, 
care extrag la cota preve
derilor suplimentare și ob-

țin însemnate plusuri față 
de sarcinile cumulate —- 
I.M. Vulcan cu peste 2000 
de tone. Dar, precizarea 
că se impune, se cere și

■ celorlalte colective — în
deosebi de la minele Petri
la (minus t254 tone de la 
începutul lunii), Aninoa- 
sa (minus 1620 de tone), 
Dîlja și Livezeni (cîte 800 
de tone de cărbune sub 
plan, fiecare) să-și organi
zeze mai bine munca,, să 
întărească ordinea și dis
ciplina și, aplicînd cu efi
ciență sporită propriile mă
suri tehnico-organizatorice 
și politico-educative sta
bilite, să treacă de îndată 
la realizarea integrală 
nivelelor de extracție 
sușite prin programul 
creștere suplimentară
producției din Valea Jiului.

Urgente pe 
investițiilor de la mina 

Bărbăteni
"în prima jumătate a lu

mi ianuarie, colectivul 
I.M. Burbăteni s-a con- 
iTuniai. eu unele greutăți. 
.Datorită temperaturilor 
scăzute adeseori sub —20 
de grade C, unele instala
ții de la suprafață au 
funcționat cu întreruperi. 
La puțul auxiliar din in
cintă s-au blocat uneori 
împingătorii care sînt. ac
ționați hidraulic, o tambu-, 
ră de acționare s-a rupt, 
înjumătățind capacitatea 
de transport pe verticală 
a puțului. în gară au fost 
așteptate vagoanele, C.F.R. 
și cîte 12 ore din 24. Ins
talațiile silozurilor din ga
ră au înghețat. Datorită a- 
cestor dificultăți; planul 
producției de cărbune pe 
luna ianuarie a putut fi 
îndeplinit numai după 
mari eforturi și o mobili
zare exemplară a întregu
lui colectiv.

Faptul că și în anul tre
cut colectivul întreprinde
rii s-a confruntat cu difi- 
cultăți asemănătoare în 
perioada de iarnă, pune 
in evidență necesitatea 
urgentării lucrărilor de in- 

fie 
i. de 
direct

TINEREJE

Arpad CRIȘAN, 
secretarul comitetului 

partid, I.M. Vulcan

a 
în
de

a

al
mare

Brigada condusă de Traian Borșa de la LM. Vul
can ■— din fotografie —, a reușit să sporească în lu
na ianuarie productivitatea muncii cu peste 760 
kg/post. Astfel și-a adus cea mai importantă contri
buție la plusul sectorului de 1 254 de tone.

ani) 
virsta 

șefii 
An- 

cdtidiană

! VELEITARA

(Continuare in pag. a. 2-a,

Cuvintul de ordine
al tuturor eforturilor al minerilor de la Petrila

I

(Continuare In pag a 2-a}

650 a fost amenajat gara
jul pentru locomotive și 
s-a executat străpungerea 
și în mare parte betoilarea 
circuitului puțului auxi
liar. Această' importantă lu
crare a fost încredințată 
rmneriloi- din brigada con
dusă de Dionisie Szocs, 
de la seetoTUI IV investi
ții. în prezent brigada lui 
Szocs, care și-a depășit

V. strauț

La orizontul 360 
Paroșenilor, la 
cinste • se află veteranii', 
cine n-a auzit de Vasile 
Cerceja, Al. Laszlo ori 
de Ion Daniel ? Singur, 
Vasile are o vechime in 
subteran (29 de 
mai mare decît 
mezinului dintre 
de brigadă Petru 
tohi. Cronica . .. . .... 
a ctitorilor de lumina, 
adică a deschizătorilor 
de drumuri spre stratul 
5, a se citi Un viitor de
ceniu de cărbune, cu
prinde însă și numele 
multor tineri. Astfel, Pe- 

Antohi ' văilat

I
I
t

I
I
I
I
I
I I
I
I

Punctul de convergență

Creșterea 
productivității muncii

unanim 
mult 
Ani- 

cu 
pro
cure

vestiți î pr!r> care să 
centralizata extracția 
cărbune pe benzi' i 
spre prepai ație. Primii pași 

_spre acest scop au fost fă- 
-cuți, prin instalarea ben
zii transportoare de pe ga
leria». de coastă pînă . în 
preparația Lupeni. în a- 
nul 1981 s-au făcut noi 
pași înainte. La orizontul

In pae. a 3-a

DIALOG 
CETĂȚENESC

Este un lucru 
cunoscut că de mai 
timp minerii de la 
noasa s-au confruntat 
o serie de greutăți — 
prii sau obiective —
au condus la nerealizarea 
planului pe anul trecut. în 
acest an, însă, colectivul a 
încheiat prima lună cu 
plus, e adevărat de 157 de 
tone, dar plus. Faptul pre
zintă importanță, așa cum 
au subliniat atît darea de 
seamă a c.o.m. cit și dez
baterile purtate în aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii. 
El sintetizează efortul co
lectiv depus pentru a rupe 
„lanțul slăbiciunilor" care 
i-a tras înapoi pe minerii- 
Aninoasei : insuficienta
linie de front activă, căile 
de acces și transport 
corespunzătoare, slaba 
Cîplină tehnologică și 
muncii în general și

sențele de Ia lucru în spe
cial, care au condus la 
nerealizarea productivită- . 
ții planificate, precum și ■ 
Reîncadrarea în indicele 
de calitate a producției ;

Redresarea stă în 
puterea colectivului 

și
ia
de

cu-
ge-

în lumina sarcinilor 
exigențelor ce revin 
nităților producătoare 
resurse energetice din 
vîntarea secretarului 
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la

Adunări generale a’e 
reprezentanților oamenilor muncii

realizate, ceea ce a atras 
penalizarea cu o însemna
tă cantitate de cărbune.

„Colectivul nostru 
împacă cu restanța 
producție din anul 
— spunea șeful de

Nicolae Bokor — avem

nu se 
de 

trecut 
briga-

dă
ne- 
dis- 

a 
ab-

Dragoș CALIN

(Continuare în pag. a 2-a>

Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. din noiem
brie 1981, adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii de la I.M. 
Petrila a analizat activita
tea c.o.m., rezultatele obți
nute, care, în mare parte 
sînt nesatisfacătoare la în
cheierea primului an al 
cincinalului 1981—1985, 
stabilind măsurile politi-

co-organizatorice" și tehni- 
co-economice care 
ducă la realizarea 
lor de plan și a 
mentului asumat 
anul 1982.

Darea de seamă, 
terile din adunare 
în evidență, cu înaltă răs
pundere muncitorească, re
zultatele obținute și în 
mod deosebit greutățile, . 
nestăpînirea rezolvării o- 
perative a tuturor proble
melor producției și muncii, 
ale ordinii și disciplinei, 
folosirea necorespunzătoa
re a dotării tehnice, goluri 
în aprovizionarea locuri-.
lor de muncă și întreține
rea utilajelor, încălcări ale 
securității muncii, toate 
au condus la nerealizarea

sa eon- 
sarcini* 
angaja- 
pentru

dezba-
a-u scos

Teodor RUSU

(Conțiîn pag. a 2-a)

meserie cu celeorul Ion 
Grigorescu, la care a 
fbst șef de schimb- Cîn& 
for fraierul a fost promo
vat, după absolvirea 
școlii, ca maistru. i-a 
încredințat funcția aces
tui tî.năr de 28 de ani. 
Au existat mulți scep
tici, care n-au avut în
credere în „puști“, cicăI. ...........

| n-o să-și stă.pînească e- 
* fectivul. Au traeut ■ dg

ii aproape cinci 
luni. Ortacii lui Antohi 
du gătat la vreme gale- . 
ria de aera),- acum con
turează una de cerceta
re. Pentru ei, ianuarie 
s-a încheiat cu o depă
șire de 4 ml. Puțin, vor 
zice, din nou, neîncre
zătorii, pentru. început, 
însă, e bine. Așadar, ti
nerii „aruncă mănușa* 
veteranilor (provocarea 
nu e o dovadă de non-

f atunci
luni, l

I
I
|#i:

zi

I ?"I vr.
■ n

I
Ișalanță, . dimpotrivă...), 

din această luptă dreap
tă au de cîștigat toți,

I realizările și
brigăzilor vor fi

I mari, indiferent
vor fi învingătorii.

| VULPE)

veniturile 
mai 
cais 
(Ion
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Condiții deosebite pentru imbunotâțirea 
stării de sănătate a populației

Oameni^ . în halate albe drept că s-au aplicat 55 
care veghează zi și noapte sancțiuni și 53 penalizări 
la sănătatea tuturor locui- pentru neîndeplinirea sarci- 
tofi lot municipiului Petro
șani au analizat cu respon
sabilitate și competență ac
tivitatea consiliului oame
nilor muncii, propria lor 
activitate. Darea de seamă, 
discuțiile purtate au relie
fat succint rezultatele spb- 
ținute în anul care a tre
cut unele neajunsuri și ne- 
împliniri dar au subliniat 
si sarcinile deosebit de im
portante ce le revin pre
cum și măsurile ce trebuie 
luate pentru 'îmbunătăți
rea stării de sănătate, re
ducerea incapacității tem
porare de muncă a mine
rilor, a locuitorilor Văii 
Jiului.

Evident, că pe lingă nu
meroasele aspecte poziti
ve ce caracterizează activi
tatea în domeniul ocrotirii 
sănătății, au existat și u- 
nele deficiențe. Există în
să abateri de la regula
mentul de funcționare a 
spitalului, de la: discipli
na muncii, iar opinia de 
masă împotriva celor ce le 
comit este încă firavă. E

’■■■■■ • ■ • ■ ■ • ■ ■■■■■■■ ■■■■■>■■■■■■■ • • ■ •

Urgențe pe agenda 
investițiilor de la

care veghează zi și noapte

nilor curente, dar s-a "fă
cut încă prea puțin în ce
ea ce privește munca edu
cativă.

Cu privire la îndeplini
rea celor 29 de obiective 
preconizate în planul de 
măsuri pe anul 1981, ca 
urmare a preocupării con
siliului oamenilor muncii, 
27 au fost îndeplinite iar 
două sînt în curs de solu
ționare. . ..

Participanții la discuții 
s-au referit la activitatea 
desfășurată, propunînd mă
suri pentru îmbunătățirea 
muncii de viilor. „Secția 
noastră, sublinia medicul 
Radu V. Radu, este relativ 

. nouă dar am învățat cu 
toții să aplicăm metode 
noi de investigație și tra
tare, dispunem de instala
ții moderne de urmărire a 
bolnavilor cardiaci. Colec
tivul secției s-a dezvoltat, 
a cîștigat experiență. Ne-am 
străduit să recuperăm bol
navii cardiaci dar mai 
sînt multe de făcut cu pri-

mina
"" (Urmare din pag. I)

vire la indicii de sănătate, 
reducerea consumului de 
medicamente, punînd un 
rhare accent pe. medieina 
preventivă. întregul colec
tiv al secției este hotărît 
să muncească pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor ce-i revin"; „Secția 
de oftalmologie a devenit 
prin rezultatele obținute cu
noscută și în afara județu
lui nostru. Va trebui să 
muncim în așa fel încît să 
ridicăm mereu prestigiul 
secției", spunea medicul

■ Nicolae Marian.
Propuneri importante 

pentru îmbunătățirea ac
tivității au făcut medicii 
loan Samoilă, Mihai Filip, 
Nicolae Popescu și alții.

în cadrul adunării gene
rale a reprezentanților oa
menilor muncii s-a dat ci
tire obiectivelor cu care 
colectivul Spitalului muni
cipal Petroșani cheamă la 
întrecere în anul 1982 toa- ‘ 
te spitalele municipale din 
țară. întregul colectiv al 
spitalului este ferm hotă
rît să muncească cu dă
ruire și probitate profe- ' 
sională pentru ă îmbună- . 
tăți starea de sănătate a 

, populației din • municipiul 
nostru pentru traducerea 
în viață a obiectivelor che
mării la întrecere pe care 
a avut cinstea să o lanseze.

D. CRIȘAN

Ne vom îndeplini exemplar 
prevederile 

la producția fizică
(Urmare din pag. 1) cărui comunist. în adu

nările de partid s-a mers 
material Pe generalizarea expe

rienței organizațiilor nr.
1, 2 și 5, a 
conduse de 
Mihai Neștean, 
Ganț, Florea Petrișor, 
Ioan Tamaș, Ioan Bud 
organizații și brigăzi cu 
rezultate deosebite in ac
tivitatea politică și econo
mică. De asemenea, prin 
mijloacele noastre 
propagandă — stația 
radioamplificare, t ________ ____ _____ ____
de perete — am căutat tativ și cantitativ a sar- 
să facem cunoscut mine
rilor ce sarcini avem de 
realizat și ce am reali
zat. Tre*buie să subliniez 
că învățămîntul politi
co-ideologic a fost, de â- 
semenea, orientat tot spre 
dezbaterea problemelor 
concrete ce se ridică în 
activitatea de extracție.

acestor

vizionării cu 
lemnos și piese de 
schimb, ridicarea califi
cării și policalificării oa
menilor, generalizarea 
experienței înaintate a 
unor brigăzi fruntașe. 
Acțiuni consecvente, sis
tematice au fost și sînt 
inițiate pentru întărirea 
ordinii și disciplinei. Mă
surile politice și organi
zatorice întreprinse au 
condus la reducerea nu
mărului de absențe ne
motivate, la finele lunii 
ianuarie numărul acesto
ra este mai mic cu 200 
față de prima zi a lunii 
respective. Totodată, pro
ducția medie realizată 
zilnic a sporit cu 350 de 
tone. în același scop — 
creșterea producției de 
cărbune — au fost luate 
măsuri de pregătire din ' Materializarea 
timp a unor noi capaci- măsuri se regăsește in re- 
tăți de producție, s-au alizațea, în luna ianuarie, 
intensificat acțiunile de 
conștientizare a oameni
lor, pentru folosirea la 
capacitatea maximă a u- 
tilajelor și timpului 
lucru. în adunările 
nerale de partid s-au
sat sarcini concrete

brigăzilor 
comuniștii 

Ștefan

treaga lună iii curs.
în prezent ne aflăm 

în perioada adunărilor 
generale de partid de 
dări de seamă și alegeri, 
adunări în care comuniș
tii vor veni cu propuneri 
și soluții concrete de îm
bunătățire a muncii, de 
angajare în înfăptuirea e- 
xemplară ă sarcinilor în
credințate.

Valorificînd experien-
de ța cîștigată,. angrenați cu
de toate forțele în realiză-

gazete re;( unui înalt nivel caii-

de
ge- 

tra-

a unei producții supli
mentare de 8 720 tone de 
cărbune iar în februarie, 
la zi.'a unui plus de pes
te 1 900 tone. Realizările 
obținute și măsurile lua
te ne dau garanții certe 
pentru înfăptuirea pre
vederilor de pian si sar
cinii suplimentare pe în

cinilor ce ne revin, co
mitetul de partid, între
gul colectiv al minei Vul
can, este hotărît să răs
pundă chemării adresa
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, , de 
a spori producția de căr
bune. Comuniștii, între»; 
gul colectiv de la 
Vulcan sînt hotărîți ' Jă . 
depună toate eforturile 
pentru a înfăptui exem
plar sarcinile sporite la 
producția fizică de cărbu-

• ne pe anul 1982, să 
că totul* pei tru
România să' devină o 
ră independentă

-punct de vedere energe
tic. C1"'

fa-
ca 

ța- 
din

lună de lună sarcinile -de 
plan mai are de betonat 
în circuitul puțului auxi
liar doar eîțiva metri. „îi. 
cel mult două săptămîni 
— ne asigură ing. Iureș 
Stan, șeful sectorului de 
investiții — vom pune în 
funcțiune galeria, din cir- 

» cultul puțului auxiliar".
De o mare importanță în 

contextul creșterii sarci
nii de plan la cărbunele 

eocsificabil la I.M. Bărbăteni 
este și urgentarea săpării 
galeriei de coastă- de jonc
țiune cu perimetrul din 
Vest la orizontul 650. -Pu- 

\ nerea in funcțiune a aces
tei galerii va îmbunătăți 
considerabil fluxul de 
transport al cărbunelui spre 
suprafață, preluînd și pro
ducția din zona vestică a 
minei, blocurile 3, 4, 5 și 7, 
direct pe benzi pînă în 
preparație. Prin străpun
gerea la suprafață a sui
torului de aeraj Valea 
Mierlesei, în ultima lună *a 
anului s-au creat condiții 
pentru îmbunătățirea ae
raj ului aripei vestice a 
cîmpului minier Bărbăteni. 

** •;: unde Vor începe să produ
că noi .-capacități în aba
taje frontale. în acest con- 
text este necesară urgen
tarea punerii in funcțiune 

‘ : de Către l.C.M.M. a turbo- 
compresorului, care este în 

' întîr/.iere.
- ( Punerea în funcțiune a 

acestor importante lucrări 
de investiții proprii ale 
minei, predarea în devans 
a complexului de lucrări 
de organizare a circuitului 
puțului auxiliar și fluxu
lui de benzi, la orizontul 
650 constituie priorități 
ale primului trimestru din

1982. La pregătirea noilor 
capacități de producție o 
contribuție deosebită o au 
brigăzile conduse de Ioan 
Nichita, Emil Spătaru, 
•Francisc Temesvari, Petru 
Olteanu. Despre contribu
ția lor vorbesc cu priso
sință cifrele de la sectorul 
investiții. în anul 1981 pla
nul valoric de investiții a 
fost depășit cu 2,4 milioa
ne Ier, iar cel fizic cu 25 
ia sută. Au fost săpați 809 
ml de galerii peste sarcina 
anuală de plan.

Hotărîți să urgenteze și 
in anul 1982 execuția lu
crărilor care le-au fost în
credințate, minerii din ca
drul sectorului de investi
ții și-au luat angajamentul 
de a depăși planul valo
ric anual eu 800 000 lei, 
concomitent cu economi
sirea a 300 000 lei la costu
rile de producție. Brigada 
lui Dionisie Szdcs, care a 
cîștigat cu 150 de puncte 
primul loc în întrecerea 
socialistă pe anul 19®1, 
preciim și brigăzile condu
se de Emil Spătaru și loan 
Nichita și-au asumat an
gajamente care însumează 
sute de metri de galerii in 
plus față de sarcinile de 
plan. Hărnicia de care dau 
dovadă, experiența dobîn- 
dită pînă în prezent cons
tituie garanția îndeplinirii 
acestor angajamente.

Minerește, prin fapte 
demne de laudă, conștienți 
că de ei depinde concen
trarea producției minei în 
flux conțjnuu, pe benzi 
transportoare, oamenii din 
cadrul sectorului de investi
ții sînt. hotărîți să facă to
tul pentru asigurarea din 
timp a condițiilor necesare 
sporirii producției de căr
bune la nivelul cerințelor.

Creșterea 
productivității muncii

Redresarea stă în 
puterea colectivului

Urmare din pag 1}

poziție bună, avdm și

eforturilor. Evident, 
vorba de folosirea din 
a fondului de timp și

este 
plin 

a 
asi- 

........ ire
proșabile a mașinilor și u- 
tilajelor (anul trecut . deși 
s-au cheltuit 46 milioane 
lei pentru întreținere și 
reparații, din 5 combine 
de înaintare au funcționat 
două, din cele 10 combine 
de abataj au funcționat 
doar 4. obținîndu-se 
medie doar 170—190 
pe zi). S-a ceiut, de

o t___ t.„ _____ ,
cărbune, dar trebuie rezol- timpului de lucru, de 
vate niște probleme tehni
ce de transport, ’ înlătura
te defecțiunile". De altfel

1 aceasta, respectiv execu
tarea unor revizii și repa
rații de slabă calitate, ex
ploatarea nerațională a u- 
tilajelor care au dus la 
desele defecțiuni tehnice 
în anul trecut, se adaugă 
la șirul deficiențelor aspru 
criticate în adunare.

Dar firul roșu care a 
străbătut dezbaterile fon^ 
lui autoconducerii munci
torești de la mina Aninoa- 

'sa a fost ,optimismul, răs
punderea, încrederea în 
forțele proprii, forțe greu 
încercate in „bătălia" — 
pentru că se duce o veri
tabilă bătălie — cu lipsu
rile. Angajamentele șefului 
sectorului I, Petru Bîrlea- ______  _  ____ _
nu, ale șefilor de' brigadă de cei ce încalcă discipli- 
care au luat cuvmtul — Mi- 
hai Grijuc, Dumitru Luca, fermitate prevederile ‘ îip- 
Vasile Cojocarti, Nicolae 
Bokor și Payel Dediu — ca 
și de unii șefi de sectoare fac 
dovada elocventă a hotă- 
rîrii minerilor de ia Ani- 
noâsa de ă-și respecta cu- 
vintul dat. Așa cum s-a 
subliniat, nu există nici 
un motiv, nici o piedică, în 
calea realizării; planului. .. ...
Trebuie însă să se acorde producție din Valea Jiului, 

partieipanții la adunare 
și-au, exprimat . hotârîrția 
iermă do a-si realiza e- 
xemplăr.^i'einile incre- 
■dințate.

o atenție deosebită realiză
rii productivității planifi
cate pentru fiecare Ioc de 
muncă, acesta fiind locul 
de convergență al ./tuturor

r Urmare din pag. 1)

gurarea funcționării
producției de cărbune și 
a principalilor indicatori e- 
conomico-financiari. Cu ex
cepția sectorului de inves
tiții care și-a realizat 
depășit planul fizic al 
erărilpr de deschideri 
îndeplinirea la nivelul
nei a planului de pregătiri 
— baze sigure pentru, fron- 
tul-de lucru al anului 1982, 
sectoarele de producție au

Șl 
Iți
și 

mi-

in 
tone 
ase-

ADUNĂRI GENERALE ALE
REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII

menea, consiliului oame
nilor muncii, conducerii 
operative să manifeste ma
ximum de exigență fața

na muncii, să aplice cu

crețului 400 pentru întări
rea ordinii și disciplinei 
(în anul trecut numai ab
sențele nemotivate s-au ri
dicat la peste 15 300).
; Aprobînd angajamentul 
întreprinderii ca și chema
rea Ia întrecere adresată

’ de colectivul sectorului I 
către toate sectoarele de

răi .as datoare
naționale eu ....... ___
cantități de cărbune. Nu 
a fost realizată productivi
tatea muncii în abataje, 
atingerea vitezelor de a- 
vansare, în special'la aba-.

. taje cu susțipere mecani
zată, plasarea in abataje a 
fost mai. mică în medie cu 
76 posturi pe zi. • Pentru 
nerespectarea 
lui de calitate 
minei a fost penalizat cu 
peste .33 000 tone de cărbu
ne. Numși jumătate din; 
brigăzi și-au realizat sar
cinile do plan iar" datori
tă absențelor (boală, .în-

i • ÎN ATENȚIA APl- 
| CBLȚOR1LOR. în zilele 
I ci» urmează sînteți invitați 

să vă prezentați la consi
liul popular de care apar- 

I . țineți pentru a declara nu
mărul familiilor de albine

• pe care le posedați.
• OMENIE. Două 

care dovedesc spiritul 
solidaritate umană ce 
racterizează colectivele 
oameni ai muncii din

fapte 
de 

ca
de 

Va

lea Jiului, Marți, 2 februa- a.c., ora 11, echipa Jiul
ne, 14 oameni ai mumn Pelioșam \a întilm pe pro- 
,le fâ mina Aninoasa au 
donat singe pentru tovară
șul lor de muncă, Vasile 
Vișovăn, internat la secția 
de ortopedie a spitalului

privi teren, intr-un meci 
cu caracter de pregătire, 

•formați» U.T. Arad. Sin- 
tem convinși, că, cu tot ge- 

........ iul, se vă răspunde in nu- 
dîn Petroșani. Alți 14 mun- măr iuare multașteptatei 
citori de ia. I.R.I.U.M.P. au • invitații la...' fotbal. .
făcut donări, în aceeași zi, 
pentru Carol Matei Andra- 
si, internat si el în- același

" spital, ' _ '
• INVITAȚIE LA FOT

BAL. Potrivit înțelegerii 
survenite în ultimul, mo
ment între cele două clu
buri; .duminică, 7 februarie

voiri, nemotivate) zilnic. 
’ peste 200 de oameni au 
lipsit de la lucru, în a- 

' ceste, heimpffniri se regă
sește activitatea necores
punzătoare a întregului: co
lectiv, lipsurile ce s-au 
manifestat începînd de la 
consiliul oamenilor muncii 
la organizatorii .și condu
cătorii producției, in mate
rializarea programelor teh- 
nico-economice și potilk'\- 
educative, aplicării feirne 
a auțocondueerii jși auto- 
gestiuhii muncitorești, fapt, 
(ie a condus la nerealiza- 
rea principalei sarcini — 
producția de cărbune.

în cuvîntul lor mineri 
șefi de brigadă, cadre de 
conducere printre care

, Aurel
Grigore, loan Floca, losif 
Drumuș, Ioan Cesăuan, Si
ni ion Pop, Vasile- Pavel, 
Benone Costinaș s-au an
gajat în numele colective
lor pe care le reprezintă 
la forumul democrației 
muncitorești al minei Pe
trii/ că stă în puterea, ca
pacitatea de organizare și 
g’îndlre a organului, colec
tiv de conducere să folo
sească eficient forțele u- 

twiane și materiale, astfel 
ca, în anul 1.982 să-și ono
reze exemplar sarcinile și 
angajamentul de a da pa
triei cit mai; mult cărbune.

. economiei Gheorghe Gligor, 
însemnate .

in di catoru-
colectivul

local; oferă Țon/liții mai; 
bune de prezentare și de
pozitare a mărfurilor, pre
cum și o seriire* civilizată 
a cumpărătorilor. ~
• ACȚIUNE TINEREAS

CA. Un grup -de .18 ii le uiști 
de la l.F.A. Viscoza Lu- 
peni, participii • în - aceste 
zile Ia o acțiune de recu
perare a 460 kg plumb v

temperatură
C.P.V.l.L.F. Petroșani a L....... .
„cules" in luna ianuarie șic meniul

controlata sportiv Jiul Petroșani a 
tost chemat în cantona- 

1 lot u 1 u i re- >
primele Gle^din februaiîe publican. Aici, cei mai buni * 

; - atleți se pregătesc - cu in
ie unitățile de desfacere a tensi ta te pentru a partku- .
35 tone de struguri pe ca-

legumelor și fructelor le-a 
vîndut oamenilor muncii 
diri: Valea Jiului. în zilele 
următoare se vor pune in 
vînzare alte 10 000 kilo- 

pentru băile de filare. Va- *»^ame struguri. - , . , 
loarea acțiunii patriotice _„ , .J,.,.,. , 
este-de 'aproximativ 1500 CANTONAMENT.
, j l mărul și talentatul spor-

săjrtămînă a fost mutat ’ ' tiv Teodor Havriîiuc, com-
aici magazinul alimentar • STRUGURI T)E... IAR- ponent al secției de atle-
nr, 56 din localitate. Noul NA. Din .silozurile cu timp din cadrul Clubul ut

• ÎN LOCAL RENOVAT. 
După ce, în localul fostu
lui bufet din,. Iscroni, s-au 
făcut amenajările și repa
rațiile necesare, în această

pa la crosul balcanic. Atle
tul nostru va lua startul la 
crosul balcanic rezervat 

Juniorilor,

Rubrică realizată de 
' D. CRIȘAN. ‘

I
I 
I>
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Notă

La 
un 
cu

depășirea 
existente, 

dv.

pasul
la 
în 

bine.
Și

16 din

suprae- 
peste 

de
șansele 

atît 
Ia 

trei 
Sli-

respectiv
— bău- 

și 
de

C

Ambalajele—valori care trebuie 
mai bine gospodărite

Sint construite 
metal, solide,făcute a- 
nume pentru a rezista 
la solicitări repetate că 
doar de aceea le zice 
containere, bacă s-ar 
uza însă în niște trans
porturi repetate de cu
tii de legume conserva
te ori alte mărfuri, ni
meni n-ar putea zice 
nimic. Doar aceasta le 
este destinația. Dar ele, 
cele trei containere, a-

Uitate

flate in pasajul dintre 
magazinul alimentar nr. 
4 și restaurahtul-linie 
eu autoservire „Carpafi" 
din Petroșani, stat bă
tute de ploi și zăpadă, 
devorate de rugină stlnd 
nemișcate in același loc 
de multe luni de zile. 
Ale 
nici 
nici 
Ce 

• ••

I

de

-nori,
••'.j măr- 
uveni', 
ce au

vină 
care 

ee-
reziduuri mena- 
lîngă? container.

A

Vașîle BELDIE,
IMrila

cui stat ? Curioși 
ale magazinului și 
ale restaurantului, 

caută aici ? S-au' a-
dus eu ele conserve de. 
legume și au fost lăsa
te în pasaj pentru a fi 
descărcate. Bine, au 
t'oșt, iar de mai .multe 
luni sînt pe punctul de 
a fi umplute din 
numai că nu cu 
l'uri, cum s-ar c 
ei cu... gunoi. De 
fost uitate și nu sînt ri
dicate și puse în drep
turile lor 7 Așteptăm 
răspunsuri la aceste în
trebări din partea celor 
care desfac conserve de 
legume. Poate 
C.P.V.I.L.F.
(T.V.)

• VA,ȘILE BARAN, Vul
can : La' solicitarea redac
ției, ați fost vizitați la do
miciliu •— apartamentul nr. 
14 din blocul 17, seara C, 
bulevardul Victoriei 
Vulcan, de instalatori 
alte persoane competente 
a vă soluționa plîngerea.

• Deci, s-au remediat defec
țiunile . apărute (să nu mai 
analizăm din a cui cauză) 
Ia ’ instalația sanitară din 
apartament, fapt confir
mat și de rîndurile adre
sate redacției de soția dv.

b locul

după cî’te ni s-a spus.
• VAS1LE ROTARU, 

Petroșani :. Observația dv 
este justă. Am discutat cu 
persoana în cauză și își va 
expune, așa cum cer ins
trucțiunile, numele și a -

■ dresa în vitrina
nulul.
• LOCATARI,

D-12, scara I, strada Viito
rului, Lupeni : Așa cum
ne.-a confirmat conduce
rea secției din localitate 
a E.G.C.L. Lupeni, uscăto- 
ria lă care vă referiți în 
scrisoarea ce ați adresat-o 
redacției, este în prezent 
goală, curată. Ia dispoziția 
locatarilor care doresc să 
o folosească.
• TIBER! U KELEMEN, 

Petroșani: Ne-am o’cupat 
și avem în atenție în con
tinuare problemele privind 
salubrizarea localităților. 
Le-am rediscutat cu cine 
trebuie și ' s-au promis 

măsuri pentru 
neajunsurilor 
constatate și ele
• UN GRUP DE CETĂ

ȚENI, strada Independen
ței, Petroșani: Unitatea a- 
limentară nr. 32 (micro
complex) ’a fost amenajată 
pentru aprovizionarea popu
lației eu produse alimenta
re de bază — piint* lapte, 
ulei, zahăr, preparate din 
carne etc. Intre timp s au 

Răspundem 
cititorilor

- - r-

adus aici și băuturi, apă 
minerală, chimicale-' și alte 
produse care au ■ ridicat 
mult numărul cumpărăto
rilor.. și au aglomerat spa
țiul și așa destul de limi
tat al magazinului, 
pentru aceste produse, 
cum s-a stabilit inițial, 
vuitorii străzii se pot 
plasa la alimentara cu 
toservire de la complexul 
..Paringul" aflat' la aproxi
mativ 300 m, carb; dispune 
de spațiu corespunzător și 
este și bine aprovizionat. 
Măsurile pe care Ie au în 
vedere organele de condu
cere comerciale se înscriu 
pe linia degrevării punctu

Or, 
asa 
lo
de-

•Cu gîndul de a face ce
va pentru ca din preajma 
unităților comerciale să 
dispară, ori măcar să fie 
reduse, stivele de ambala
je, am parcurs luni, 1 fe
bruarie a.c.aun itinerar pe 
care se află concentrate 
cele mai multe unități din 
Petroșani, situație care im
pune ridicarea ambalaje
lor

Magazinul nr, 
piața alimentară. In luna 
ianuarie unitatea a achi
ziționat de la populație 
ambalaje de sti lă în va
loare de peste 150 000 .lei. 
In stoc magazinul mai a- 
vea ambalaje în valoare de 
circa 10 000 lei, ceea ce în
seamnă că ridicarea de că
tre l.C.R.A. a ținut 
:u achiziționarea de 
pogplație. Au lucrat, 
acest caz, in general 
atît magazinul cît 
l.C.R.A. In același timp au 
fost transportate si aproa
pe toate ambalajele aduse 

diferite mărfuri, in 29 
30 ianuarie făcîndu-se 

ultimele transporturi, 
magazin se alia totuși 
mare număr de navete

necesară 
eu 

i in aten-
' secției 

care ne-a 
realiza in

de desfacere 
unele produse 

turi, chimicale etc —, 
prin aceasta crearea 
condiții pentru . aprovizio
narea și desfacerea produ
selor de consum alimentar 
curent pentru populația 
străzii in condiții optime.
• MARIA SANDU, >e- 

trita: Ați prezentat lucru
rile cu adăugiri și inter
pretări deplasate și fără a 
va recunoaște partea de 
vinovăție. Aceasta este 
și concluzia la care au a- 
juns și celelalte trei, cu 
redacția noastră patru, 
foruri la care v-ați adre
sat cu aceeași problemă.
• IOSIF FERARU, 'Lu

peni : Reparația
la apartamentul vecin 
cei al dv se afla 
ți a conducerii
E.G.C.L. Lupeni, i 
asigurat că o va ; 
scurt timp.
• REMUS MR’LEA. Pe

troșani : Dacă nu primiți 
intr-adevăr apă caldă — 
fapt pe care trebuie să-l 
constate și secția Petroșani 
a E.G.C.L. —, nu trebuie 
să ,o plătiți. Intrucît ne
plata nu . constituie rezol
varea problemei, solicităm 
conducerii aceleiași secții 
1 se edilii > asupra tua- 
ției și să vină cu măsurile 
ce se impun pentru ca 
toate familiile din blocul 
respectiv să primească apă 
caldă.

al aflata la peri fer 
orașului Vulcan, în 

cartierul vechi Cocoșvar, 
unitatea de legume și 
fructe condusă de Nico- 
iae Burtescu, este bine 
aprovizionată, oferind 
cumpărătorilor o largă 
gamă de produse. 

sticle pentru bere, amba
laje care se ridi.ă de fur
nizor săptăminal, uneori 
chiar Ia două săptămini. 
Deci, loc pentru mai mul
tă operativitate 1 De ase
menea, considerăm că nu 
depășește posibilitățile ma
relui magazin stabilirea (și 
respectarea) a unui pro
gram de funcționare â 
punctului de achiziționa
re mai bun pentru popu
lație (8—18, în loc de 7— 
15 în prezent).

Magazinul nr. 6. Din can
titatea de sticle' achizițio
nate — 15 000 lei —. se 
ridicase doar o treime. Si-

tuația nu putea fi alta din 
moment ce ultima ridicare 
a avut loc in 23 ianuarie,, 
de atunci magazinul fiind 
ocolit. Și aici se aflau nu 
mai puțin de 2300 de sti
cle de bere neridicate ocu- 
pind spațiul interior care 
are, după euni se știe,' altă 
destinație. ■<>

Magazinul nr. 13. Față 
de cantitatea de ambalaj 
achiziționată de la popu- 
ație — 12 000 lei —. l.C.R.A. 
a ridicat circa jumătate. 
Cealaltă jumătate menți
ne blocat aproape în per
manență spațiul interior al 
magazinului, inclusiv o 
parte din trotuarul stradal. 
O mare cantitate de am
balaje, circa 6 camioane, 
după cum aprecia gestio
nara Elena Gavrileseu, a- 
dăpostește a.est magazin 
in spațiul destinat păstră
rii produselor cerealiere și 
a altor mărfuri. Ambalaje 

■ bune, așteptate la depo/il 
zac de multe luni în spa
țiile magazinului, transfor- 
mîndu-1 în magazie. în 
toată luna ianuarie, de Ia 
acest magazin s-a ridicat 
doar un singur transport 
de ambalaj. „Dacă ni s-ar 
trimite mașini, am contri
bui și noi la încărcare. nu
mai să eliberăm spațiile 
și să ne descărcăm gestiu
nea de niște valori care 
ne slinjeneSc: activitatea-'

Dacă locatarii ar acționa
J

de departe un 
pentru depo- 

me- 
jurul lui 

de cenușă, 
condamni pe 
serviciul de sa- 

Apropi.indu-te

Văzînd 
container 
zitarea reziduurilor 
na.jere, iar în 
mormane 
tinzi să-i 
cei de la 
lubritate. 
de el constați că de fapt, 
containerul este doar pe 
jumătate plin. Atunci te 
întrebi, pe bună drepta
te, oare cine să Jjie 
vină ?

Răspunsul ? De 
sînt și unii locatari 
golesc recipienții cu 
nlîșă . și 
jere pe
Asemenea aspecte se pot 
vedea deseori în cartiere
le 7 Noiembrie, bl 
și 8 Martie- 
Petrila și... 
ceasta ar fi 
poluează 
la nunetele

— ne spunea gestionara.
La magazin’ul nr. 132 

de pline și lapte din stra
da Constructorul, în stra
dă se aflau nu mai puțin 
de 1200 de sticle pentru 
lapte în navete. Aflăm de 
la gestionara unității că 
primi tori i-distribui tori ai 
Fabricii de produse lacta
te nu au mai ridicat am
balaje din 22 ianuarie. A- 
ceasta. în situația în care 
luni, 1 februarie, laptele 
(in cantitate insuficientă) a 
fost adus în bidoane, lu
crătoarei gestionare reve- 
nindu-i sarcina de a umple 
sticlele cumpărătorilor în 
magazin, unde nu sînt 
create condițiile necesare 
pentru asemenea treabă. 
Altfel spus. primitorii- 
distribuitori ai fabricii 
ridică ambalajele cind vor, 
cînd nu vor le lasă zile în 
șir în stradă, căci, în ca
zul acestei unități, nu sint 
condiții pentru a li adă
postite. Asta pînă cînd i- 
neva va trebui să plăteas
că... ca să nu mai vorbim 
si de alte consecințe ne
plăcute pe care le implică 
o asemenea practică de 
mult practicată.

Noroc de curte, că dacă 
toate ambalajele neridl- 
< ate de la magazinul nr. 18 
din Piața Victoriei ar _ li 
scoase în stradă, ca la'al
te magazine, cetățenii ora
șului ar fi obligați să va
dă un adevărat... munte. 
Valoarea, estimată cu mul
tă aproximație de gestio
nara Aurelia . Gheviza, a 
ambalajelor îngrămădite 
prin toate ungherele' curții 
magazinului, ori 
tajate, se ridică la 
134 000 lei. Și, stivele 
ambalaje au toate 
să sporească continuu 
Ia acest magazin cît și 
altele pînă cînd cele 
conduceri, respectiv, a .. 
cursalei l.C.R.A. a I.C.S.A. ’ 
și A.P. și a fabricii de pro- ’ 
duse lactate (ne referjm la 
cele din .municipiul nostru), 
vor înlocui indiferența eu 
care au tratat uneori 
eeastă problemă, i u grija 
pe care o reclamă gospo
dărirea judicioasă a aces
tor' însemnate valori.

a-

Toma ȚAțAKI A 

a reziduurilor. A doua 
problemă care ar trebui 
să intre in atenția .școli
lor și părinților este ace
ea a hîrtiei. în- jurul con
tainerelor se găsesc îm
prăștiate mari cantități 
de lurtii. Ar ti necesar 
ca părinții7 și Cadrele di- 
dacti-e să - îndrume copiii 
sta siringă din casă aceste 
lurtii si să fie duse la 
școală pentru a fi preda
te Centrului de recupe
rare, colectare, achiziții 
desfacere Petroșani.

Dacii noi, locatarii, 
acționa alături de 
la salubritate cu 
ranță ca la- aceste 
de depozitare a 
urilor menajere vu fi 
rățenie și cartierul 
strada vor avea

plăcută
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iembrie : Probleme per
sonale ; Unirea : Trecă- 
toarea.

.MOSCOVA 4. Trimisul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : ' La Ambasada 
României din Uniunea So
vietică a fost organizată o 
întîlnire tovărășească, cu 
prilejul celei de-a 34-a a- 
niversări a semnării Tra
tatului de prietenie, cola
borare și. asistență mutuală

dintre România și U.R.S.S.
Au participat B. F. Brat- 

cenko, ministrul industriei 
carbonifere al U.R.S.S., V. 
V. Listov, ministrul indus
triei chimice, reprezentan
ți ai conducerii ttnor orga
ne centrale de stat, ' ai 
Conducerii Centrale a Aso
ciației de Prietenie sovre-

to-române, ai. secției rela
ții externe a C.C. ~ al 
P.C.U.S., funcționari supe
riori din, MAE al U.R.S.S.; 
generali, reprezentanți ai 
colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi și, 
instituții din Moscova, zia
riști.

Adunarea festivă de fa Kiev

VIENA 4 (Agerpres). To
varășul Aurel Duma, mi
nistru’secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Ex
terne, a avut o întrevedere, 
la 4 februarie, cu Willibald 
Pahr, ministrul federal 
pentru afacerile externe 
al Austriei, și a purtat dis
cuții cu Friedrich Bauer, 
director general pentru 
problemele politice din 
Ministerul de Externe aus
triac, L.-t ă

în cadrul convorbirilor, 
părțile au exprimat satis
facția "pentru cursul . as
cendent și perspectivele ex
tinderii și adîncirii în vi
itor a cooperării reciproc

avantajoase pe multiple 
planuri dintre România și 
Austria.

Cu Scest prilej a avut loc 
un larg schimb de păreri 
cu privire la unele aspec
te actuale ale situației in- : 
ternaționale, în special ale 
problemelor păcii și secu
rității europene. Părțile au 
evidențiat necesitatea in
tensificării eforturilor vi- -
zînd oprirea cursei înar
mărilor, stoparea ampla- . 
sării de noi rachete . nu
cleare in Europa si retra- . 
gerea celor ș existente, re
venirea la cursul destin
derii și colaborării pe.con
tinent.

5 PETRILA : Pline, aur, 
nagan.

LONEA: Piedone în 
Egipt.

ANINOASA: 
înalt.

VULCAN — 
rul : Tridentul 
punde.

Zbor

4
Luceafă- i
nu răs- i

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
La fabrica de tricotaje 
„Roza Luxemburg" din 
Kiev a avut loc'joi o adu- 
na’-e festivă consacrată ce
lei de a 34-a aniversări a 
semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre 
România și Uniunea Sovie
tică.

Despre semnificația a- 
cestui eveniment au vor
bit Ludmila Morozova, vi
cepreședinte a Asociației 
de prietenie sovieto-româ- 
ne, filiala Ucraina, vice
președintă a Sovietului re
gional Kiev și Ludmila Sta- 
niuc, muncitoare fruntașă, 
deputată în Sovietul Su
prem al R.SS. Ucrainene.

A luat cuvîntul 
torul delegației 
Ion Cumpănașu, 
«eneral al „Agerpres", mem
bru al Biroului Consiliului 
general ARLUS.

Au participat Oleg Ka-. 
sianenko, ministrul indus
triei ușdare al Ucrainei, 
președintele filialei Aso
ciației de prietenie sbvie- 
to-române, alte persoane o- 
ficiale.

conducă- 
ARLUS, 
director Ravagiile clcloanelor

ANTANANARIVO 4 (A- 
gerpres). Trecerea mai mul
tor cicloane pe deasupra 
teritoriului Madagascaru
lui a pricinuit pierderi de 
vieți omenești și mari dau
ne materiale. Potrivit pos
tului de radio din Antana
narivo, citat de agenția

Reuter, 30 de persoane au 
murit, peste 50 000 au ră
mas fără locuință, iar pes
te 400 de case au fost dis- 
truse numai în urma tre
cerii pustiitoare, în ultima 
lună, a cicloanelor „Elec
tra" și „Frida",:?•-.

LUPENI -
Domnișoara
Muncitoresc :
Jack.

URICANI
mid, dar mă

TV

15,00
15,05

Cultural:
Noorie ;

Cactus

Sînt ti
tratei

.4

Congresul 
Comunist

Partidului
Francez

Francez, 
luat 

vorbi-

, PARIS 4 (Agerpres). La 
Salnt-Ouen au continuat 
-lucrările celui de-al 
XXIV-lea Congres al Parti
dului Comunist
în cadrul cărora au 
cuvîntul numeroși 
tori. Exprimîndu-și opi
niile asupra ideilor și teze
lor cuprinse în raportul se
cretarului general al P.C.F., 
Georges Marehais, și în 
proiectul de rezoluție, de
legații s-au referit la căile 
de depășire a crizei econo- 
mico-sociale, lupta împo
triva șomajului și crearea 
de noi locuri de muncă, ra
porturile cu alte forțe po
litice, întărirea rolului

partidului la toate nivelu
rile îndeplinirea respon
sabilităților în cadrul gu
vernului, înaintarea pe o 
cale franceză spre socia
lism. Totodată, au fost re
afirmate opțiunile P.C.F. 
în legătură cu rolul Fran
ței pe plan' mondial, pre
cum și cu poziția partidului 
în mișcarea' muncitoreas
că internațională.

Conducătorul delegației 
P.C.R., tovarășul Petru E- 
năche. membru supleant al 
Comitetului Politic- Execu
tiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., a transmis cuvîntul 
de salut adresat celui de-al 
XX£V-lea Congres al P.C.F.

APEL. Intr-un apel lan
sat ia La Paz, Partidul De
mocrat — Creștin dîh Bo
livia a chemat forțele po
litice din țară, inclusiv pe 
militari, la concretizarea 
unui „acord democratic de 
salvare națională" —- trans
mite agenția EFE. Docu
mentul .preconizează reali
zarea unui front comun 
pentru soluționarea dificul
tăților cu care este confrun
tată în prezent țara și chea
mă la elaborarea de măsuri 
în domeniul politic și eco
nomic pentru așezarea ba
zei soluționării tuturor pfo- 
blemelo'r naționale.

CONVORBIRI. După, cum 
informează agenția polone
ză de știri P.A.P., minis
trul afacerilor externe, al 
R.P. Polone, Jozef Czyrek, 
s-a întîlnit la 3 februarie, 
la Paris cu ministrul re
lațiilor externe al Fran-

ței, Claude Cheysson. In 
cursul convorbirilor au 
fost examinate probleme 
de interes comun Inclusiv 
cele abordate de W. Jaru
zelski, președintele Consi
liului militar pentru salva- 
rb națională, în scrisoarea 
adresată lui Francois, Mit
terrand, președintele Fran
ței — arată agenția PAP.

COMUNICAT. ’ Agenția 
M.T.I informează că dele- , 
gația O.E.P., condusă de 
Yasser Arafat, președintele 
Conjitetului Executiv al OE 
ganizației pentru Elibera
rea Păleștinei. și-a înche
iat vizita oficială de prie
tenie la Budapesta. In. 
timpul șederii în Ungaria 
el a fost primit de Janos

Duminică, 7 februarie

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învăță- 
mîntului superior teh
nic și agricol.
Tot înainte ! Agendă 
pionierească. 
Șoimii patriei.
Film serial pentru co
pii : Mingea.

9.40 Omul și sănătatea. 
10,00 Viața satului. 
11,45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 
13,00 “ ' 
13,05

8,40

9,05
9,15

18,00 închiderea progra- 16,40 Reportaj pe glob, 
mului.

20,00 Telejurnal.
20,25 Cincinal ’81—*85.
20,45 Roman foileton.

nutul Beulah. Produc
ție a studiourilor ame
ricane.

21,35
22,00

Ti-

22,15

Cadran mondial.
Mai am un singur 
dor.
Seară de romanțe.
Telejurnal.

17.00 Șah.
17,15’ Sport și -sănătate.
17,30 Forum politico ideo

logic.
1001 de seri, 
închiderea 
mului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică. 
Practic, util, 
dărește.

21,50 Meridianele cîntecu- 
lui.

22,15 Telejurnal.
Vineri, 12 februarie

17,50
18,00

20,00
20,20

20,35

progra-

ecc^no~

gospo-

15,00
15,05
15,25
15,35
15,45
16,00

17,50
18,00

Telex.
Album 

Arpegii 
muzică
Desene 
Tom și 
Telesport. 
Avancronică la 
tîlnirea de fotbal 
Diversitatea Craiova 
— Bayern Munchen 
din „Cupa Campio

nilor Europeni". ,
18,00 Film serial: Linia ma

ritimă Onedin. Episo
dul 6. .

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Cîntarea României 

— județul Giurgiu. 
Film artistic: Ma
rele vals. Coproduc
ție internațională. 
Telejurnal.
Recital de chitară. .

14,00

17,10

20,20

22,30
22,45

Iduminical 
de' iarnă - 
și umor.

animate l 
Jerry.

in-
U-

Luni, 8 februarie
15,00 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri.

PROGRAMUL Țy

Telex.
Civica. 
Album coral. 
Tragerea loto. 
La volan. 
Emisiune în 
germană. 
1001 de seri, 
închiderea 
inului. 
Telejurnal. 
Actualitatea

Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. și a avut 
convorbiri cu alți condu
cători de partid și de stat. 
In comunicatul comun dat 
publicității, se arată Că în 

-cadrul convorbirilor părții? 
le au procedat la un schimb 
de păreri în principalele 
probleme internaționale, o

. atenție '............ '
cprdață 
rientul 
cădere 
niene.

VIZITĂ. La încheie
rea v i 7. î t ei efec
tuate în Madagascar de-

■ secretarul federal pentru a- 
facerile externe al Iugosla
viei, losip Vrhoveț, a fost 
dat publicității un comu
nicat comun în care părți
le subliniază . necesitatea- 
promovării relațiilor de co
operare economică bilate
rală. In legătură cu evo
luția. relațiilor internațio
nale,’ s-a relevat că adinci- 
rea discrepanțelor dintre 
țările dezvoltate economic 
și cele în curs de dezvol-

- tare reprezintă o sursă de 
tensiune în lume, motiv 
pentru care instaurarea u- 
nei noi ordini economice 
internaționale a devenit o 
problemă prioritară pentru 
umanitate.

deosebită fiind a_ 
situației clin O- 
Mijloeiu, cu pre- 
problemei- palesti-

Telex.
Consultații la chi
mie pentru admi
terea în învățămîn- 
tul superior teh- 

’ nic.
15,35 Rezultatele trage-- 

' ții loto, s
15,45 La volan ; Emisiu

ne pentru condu
cătorii auto.

16,00 Emisiune in limba 
germană.

17,50 1001 de seri.
.18,00 încheierea progra

mului.
Telejurnal.
Actualitatea eco

nomică.
Memoria documen
telor: Țărănimea 
în istoria Roma-: 
ni ei (I).

21,10 Film artistic: „Cer
cul secret". Regia 
Allan Prior.

22,00 Zbor în-.lumina re
flectoarelor — mo
ment coregrafie.

22,15 Telejurnal.
22,30 închiderea progra 

mului.

20,00
20.25

2î},45

<

. limba

progra-

(»■■> ba latent lat uMti it ■••■■•ii

Mica publicitate

viuuiiiiiiiiiuihi7iiiiiihuihhiwiwhihuiiiuhwhiihhh>

Marți, 9 februarie
11,00 Viața satului.
13,00 închide; ea progra

mului.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,30 Almanah pionieresc.
16.50 Clubul tineretului.
17,25
17.50
18.00

Viața .satului. 
1001 de seri, 
închiderea progra-- 
mului.
Telejurnal.20,00

20,20 Ancheta TV. Disci
plina — foc contiriuu.

20,40 Teatru TV : 1907 
de Cezar Petrescu.

22,15 Telejurnal.

Miercuri, 10

16,00 Telex.
16,05 .Statornici 

pămînt.
16,30 Tragerea

preș.

februarie

pe acest

pronoex-

20,40

20,40 Telecinemateca : Ci- ■ 
ciul ; Dosarele ecra
nului -Himera — pro
ducție a studiourilor 22,15 
americane.

22.15 Telejurnal.

Joi, 11 febr-iarie

11,00 Viața satului
13,00 Închiderea progra

mului. : 
Telex.
Viața culturală.
Studioul tineretului. 
Desene animate, 
închiderea 
mului.
Telejurnal.
Actualitatea' 
mică.
Civica.
Rapsodii de
Melodii populare.
La frontierele cunoaș
terii — Serial științi
fic.

16,00
16.05
17.00
17,45
18,00

20,00
20.25

20,45
21,05

21,20

21,50

econo-

■ Vîrsta
Premieră

progra-

econo-

iarnă —

20,00
20,25 

mică. 
Film artistic ■
— 19 ani.
pe țară. Producție a 
studiourilor de tele
viziune din Praga. 
Dezbateri culturale. 
Telejurnal.

Sîmbătă, 13 februarie

11,00 Telex.
11,05 Viața satului,
13,00 La sfîrșit de săptamî- 

nă. Film artistic în 
serial Rețeaua — „S". 
Premieră TV — Pro
ducție a Casei, de 
filme Patru.
Săptămîna politică, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal. 
Foarte bine.

17,45
18,00

20,00
20,20
20.40 Teleencielopedia.
21,15 Film serial. Tranzac

ția.
22,05 Telejurnal.
22,20 Varietăți muzical co

regrafice și umoristi
ce.'.- -ce. ■: ..4-' . ' ■ '

CASA de vînzare. Infor
mații, strada Decebal 
5 Vulcan. (149)

VIND casă Maleia
63. Informații strada 
Ieia nr. 4 (199)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sularia 
Ana, eliberată de Fabrică 
de mobilă Petrila. O declar 
nulă. (266)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Maxim 
Măriuca, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (267)
' PIERDUT carnet student 
pe numele Răeeanu Liliana, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declai 
nul. (268)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Diaco- 
nescu loan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (269)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bodea

nr.

nr, 
Ma-

Mihai, eliberată de T.M. A- 
ninoasa. O declar nulă. 
(270)

PIERDUT Legitimație de 
ser viciu pe numele Oprean 
Gheorghe, eliberată de 
l.M Dilja. O declar nulă. 
(271) C

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sălă- 
gean Aurelia, eliberată de. 
l.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cer- 
nencu Ștefan. eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar nu- > 
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bogdan 
Motoc Ion. eliberată de 
l.M Lupeni, O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT 
serviciu pe 
lean Vasile.
l.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

legitimație de 
numele Arde- 
eliberată de

REDACJIA Șl ADMINISIRAflA : Pet<o;ani, str. Nicoloe Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat}, 4 24 64 (secții). ÎIPAR.UL : îipogrofic Petroșani, st». N. Bălcescu - 2.


