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Realizările primei decade impun

-v

Aspect de muncă din cadrul secției răsucit, de la 
A. „Viscoxa" lupani,//;

teaqul roșu
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La invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, guvernatorul 
general al Canadei, Ed
ward Schreyer, și doam
na Lily Schreyer vor 
efectua o vizită oficială 
în România în perioada 
10—14 mai 1982.

Răspundem prin fapte de muncă
grijii partiduluilunii ianuarie. Dar, la ni

velul Combinatului mi
nier Valea Jiului, reali
zările primei decade a 
lunii februarie sînt supe
rioare aceleiași perioade 
din luna ianuarie. Cu 
toate acestea însă, rezul
tatele șînt sub nivelul 
posibilităților și reclamă, 
impun cu necesitate o 

fermă din

Prima decadă a lunii 
februarie a fost încheiată 
de minerii Văii Jiului cu 
rezultate superioare celor 
obținute în aceeași peri
oadă a lunii precedente. 
Astfel, dacă la nivelul 
Combinatului minier Va
lea Jiului nu se putea 
raporta în nici una din 
zilele primei decade a 
lunii ianuarie îndeplini
rea și depășirea prevede
rilor de plan, la încheie
rea decadei I a lunii fe
bruarie, cu excepția pri
mei zile, în toate cele
lalte planul a fost reali
zat și depășit.

Din cadrul întreprinde
rilor miniere, cele mai ...
bune realizări‘ le-au în- ț a lunii februarie și - treprinderile miniere să 
registrat minerii de la minerii de la Lonea, Pe- 
Vulcan. Uricani și Bărbă
teni care împreună au 
extras peste prevederile 
de plan aproape -9 000 
tone de cărbune. Cel mai 
ridicat spor de producție 
l-au obținut minerii Vul
canului — plus 6 000 tone 
de cărbune — în eondiți-
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lie în care zi de zl me
dia producției extrase în 
plus a fost substanțial 
superioară sarcinilor su
plimentare stabilite aces
tui colectiv. Pe locul doi 
în întrecerea primei de
cade s-au situat minerii 
de la Uricâni cu peste 
1800 tone de cărbune 
pentru cocs extras’ peste 
prevederi, fiind 
de minerii de la 
șeni cu un plus de 
tone de cărbune.

Cu rezultate bune, 
parativ cu aceeași 
oadă a lunii precedente, 
deși încă hu s-au ridicat 
la nivelul sarcinilor sta
bilite, au încheiat deca-

urmați 
Paro-

1 050

com. 
peri-

mobilizare mai
partea tuturor colective
lor miniere, a
formajii de lucru pentru
sporirea necontenită a 
producției de cărbune ex
tras, astfel incit toate în-

fiecărei

trila, Aninoasa, Lupeni 
șl Bărbăteni.

Doar minele Dîlja și 
mai ales Livezeni, au 
înregistrat în perioada 
încheiată rămîneri sub 
plan, mult mai mari de- 
cît în prima decadă a

poată raporta încă _ din 
decada a II-a nu numai 
realizarea prevederilor de 
plan ci și a 
suplimentare
Țara ne cere mai mult 
cărbune și trebuie să-I 
dăm! •

sarcinilor
stabilite..

Acțiunea
„Huilă-Cîmpu lui Neag ’82“

Vom munci 
cu mai multă dăruire

Sîntem hotărîtl să contribuim 
la progresul general al țării

Ca toți oamenii muncii din Valea Jiu
lui, din întreaga țară îmi exprim deplina 
adeziune, întreaga aprobare față de mă
surile adoptate în aceste zile de condu
cerea partidului și statului, larg dezbă
tute și aprobate de forurile democratice 
centrale ale clasei noastre muncitoare 
privind corelarea și reașezarea prețurilor 
pe principii economice, judicioase, la 
produsele agricole și agroalimențare, A- 
preciez că este o măsură bine venită im
pusă de cerințele obiective ale dezvoltă
rii economico-sociale a patriei în con di-, 
țiile actuale cînd pe plan mondial se 
manifestă puternic criza economică și de / 
materii prime, care a determinat in ul
tima perioadă și în țara noastră crește
rea prețurilor ini industrie și agricultură, 
deci a prețurilor de producție. Așadar 
este întrutotul justificată reașezarea pre- 
țuri lor de desfacere a produselor, mai - 
ales că la unele produse alimentare de 
bază, așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea la plenara Co
muna a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezv^tării Economice și So
ciale, prețurile au rămas neschimbate

Noile măsuri, pe care partidul și sta
tul nostru le-a stabilit pentru reașezarea 
și corelarea prețurilor le aprobăm și noi, 
muncitorii ceferiști, cu entuziasm firesc. 
Am urmărit cu mult interes la televizor, 
împreună cu familia, am citit în presă, 
împreună cu colegii despre măsurile a- 
doptate de partidul nostru. Majorarea 
prețurilor cu amănuntul la principalele 
produse agroalimențare este o necesitate 
firească de a stabili o corelație ce se im
pune pentru menținerea echilibrului eco
nomic pe plan intern și Internațional. 
Tocmai de aceea creșterea în acest mo
ment a alocațiilor de stat, a pensiilor, 
acordarea unor compensații substanțiale 
la retribuția oamenilor muncii constituie 
o nouă și elocventă dovadă a grijii pe 
care parti- >1 și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personal, o manifestă 
pentru creșterea bunăstării materiale a 
fiilor României socialiste,

Avînd loc în preajma zilei noastre, < 
ceferiștilor, aceste evenimente de o mareIn imagine, șeful de 

schimb Dumitru Cucu 
alături de tinerii sli 
ortaci frații Alexandru 
și Iosif MezS, din briga
da conduși de ' 
Ștefan Purice, 
I. M. Petri la. (Continuare în pag. a 2-a)

Ioana D. ION, 
honuiter la S. S. II. Vulcan

minerul

loan LICURICI, 
operator-programator, 
R. C, M. Petroșani

(Continuare In pag a 2 a)
Din prima zi, activitatea ; 
se desfășoară din plin!

Acțiunea „Huilă — „STRA* le-a pus in lucru ' 
Cîmpu lui Neag ’82“ s-a 
declanșat. In prima zi a 
acțiunii, 10 februarie, am 
fost martorii hotăririi cu 
care oamenii sosiți de pe 
meleagurile întregului ju
deț, instalați la poale de cavatoriștii sau

în carieră, ne spunea : ț 
„Toți am sosit ca să i 
muncim pentru d da ță- i 
rii cărbune. Zece sau I 
douăsprezece, ori chiar 
mai multe ore pe zi, ex- l 

U'&f', OCOCOCC*,, IC* C'J.CC „V.U bUldOZC— .'
Retezat, s-au apucat băr- riștii, ca și șoferii, mun- ț 
bătește de lucru pentru cesc uitînd uneori de o-1 
a descătușa din mărunta- dihnă pentru ca să ne în- - 
iele muntelui lumina și

■ căldura încorporate în 
„piatra focului" — căr
bunele cocsificabil. Cine 
sînt acești oameni ? A- 
flat la încărcat printre 
primii, înainte de ora 7, 
tînărul Petre Prodănoiu, 
șofer la autobaza de 
transport a C.M.V.J., în
cheiase la ora 9 a treia 
cursă de cărbune la gara 
Bărbăteni. Meșterul Va- 

i sile Drăgoi; detașat aici 
’ pentru a asigura. exploa- 
ț tarea și întreținerea zeci--.

lor de utilaje pe care Continuare in pag. a 2-a)
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• VERNISAJ. La Ca
sa de cultură din Retro- 
șani a avut loc vernisa
jul unei expoziții 
lucrări de pictură 
grafică realizate 
Gheorghe Bercea 
Toth Iosif, elevi
Școlii populare de artă

cu 
și 

de
Și 
ai

"1
’ 3

J
33

Carnet
umMi-pwiim tu su fie itl- i 
deplinim misiunea încre- \ 
dințată — să dăm căr-A 
bune de Cîmpu lui! 
Neag“. : i

De fapt, acțiunea a de- 
marat în ziua precedentă. I 
Ne-o confirmă conducăto- ? 
rul mașinii cu însemnul ' 
„HD-16“. „Sînt de la au- 
tobaza Hunedoara a I.T.A. 
Am 
ora

sosit aici ieri, după
J.4,30. Am. găsit oa-

■ I. CÂMPIANU I I

în pagina a 3-a

DIALOG CETĂȚENESC

Tinerii uteciști de •• la 
I. M. Uricani au, între
prins în cur* ul ultimelor 
săptâmîhi o serie de ac
țiuni de muncă patrio
tică în sprijinul produc
ției. Uteeiștii din .sectorul 
VI au asigurat curățirea 
benzii orizontale de 
puțul cu șchip. în 
eași perioadă au 
scoase din subteran 
suprafață peste 20 de 
tone de Tier vechi și s-au 
amenajat 100 de metri

la 
ace- 
fost

ta

cultural 3

țeran încărcate
zece vagoncte cu armă-* 
turi deteriorate, urmînd

un vagon de praf inert. 
In aceste acțiuni s-au 
remarcat tinerii Cornel 

. Dinea, Constantia Colț,
Ion Cimponer, Ion Hobi- 
ceanu, Dinu Trifan, lor- 
dache Ciobanu, Geta Bo- 
boloacă, Bianca Suciu, de 
la sectorul VI, Paul De- 
cebal. Petru lane, Gabri
el Petcu, Tiberiu Szilagyi 
și Florin Cazan de la

să fie scoase la lumina alte organizații, 
zilei. Tinerii din cadrul 
organizației de bază a 

căi de acces. Tot în sub- sectorului V au descărcat
Iiie COANDREȘ, 

Uri câni

„SAPTAMÎNA MA
JORATULUI". La Li- 

■ ceul industrial minier 
și Liceul 
matică-fizică 
troșani a 
luni 
jo râtului", 
manifestări 
tradiționale. 
pentru elevi 
nirea vîrstei
• MASA ROTUNDA. 

Pionierii și elevii de la 
Școala generală nr. 6 
Petrila. au participat, 
ieri, la o masă rotundă, 
organizată cu sprijinul 
Casei pionierilor și șoi
milor patriei, în cadrul 
căreia s-a dezbătut tema 
„Cucerirea cosmosului".

de mate- 
din Pe-, 

început 
„Săptămîna ma- 

suită de 
educative ■ 

organizate 
ia împli- 

de 18 ani.

3
3
i
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Așteptăm ca biroul să intervină

u
n

cu promptitudine
Răspundem prin fapte de muncă

grijii partidului----------------- - ... —

Darea de seamă a 
roului organizației 
bază nr. 3 de la I. 
Bărbăteni, 
muniștilor 
în evidență 
obținute 
colectiv al 
conducerea 
de partid, 
tat și 
Faptul că din cadrul 
sectorului II producție au 
fost livrate, comparativ 
cu sarcinile de plan pe 
1981, peste 15 800 tone 
de cărbune, oglindește e- 
forturile depuse de mi
neri, în frunte cu comu
niștii. pentru creșterea 
răspunderii oamenilor în 
ceea ce privește întreți
nerea utilajelor, respec
tarea . tehnologiilor 
lucru la fiecare loc _ 
muncă. Creșterea răspun
derii comuniștilor pentru 
gospodărirea judicioasă a 
materialelor și utilajelor 
se oglindește in reduce
rea cu 31,7 lei pe tonă a 
costurilor de producție, 
în creșterea productivită
ții muncii din abataje cu 
247 kg pe post. în cu- 

.vîntul lor, Nicolae Tomo- 
lea și Vasile Tănase au 

’formulat critici la adre
sa biroului pentru slaba 
ții ec,\’Upare de a

, mai inu’t brigăzile con
duse de mineri tineri, a- 
preeiind • £ una din prin
cipalele rezerve de spo- 

ijrîr-' a producției de căr- 
i bune din cadrul sectoru

lui o constituie ajutarea

discuțiile 
au • scos 

succesele 
întregulde

sectorului sub 
organizației 

dar au insis- 
asupra lipsurilor, 

că din

brigăzilor care nu și-au 
realizat sarcinile de plan, 
în cuvîntul său, Nicolae 
Tomolea, adăuga : „Lem
nul de mină carejie soseș
te în galerii 
multe ori verde, 
abia îl pot duce 
tru oameni, iar

este de 
greu de 
cîte pa- 

uneori

Alegeri 
în organizațiile 

de partid

de 
de

în cuvîntul 
Condoiu — 

colectivului 
cu mult 
Pornind >

său 
■ reali- 
ar fi 

mai 
de la 
cadrul 

con-

nemoti- 
îngreu- 

locurilor 
abataje 
Mircea

Contribuim la progresul general ai tării
(Urmare din pag. 1) muncii — printr-o angajare mai puternică 

în muncă pentru a contribui la recupe
rarea în termenele stabilite a compensa
țiilor acordate de stat, la efortul general 
al națiunii, de creștere a forței econo
mice a țării noastre. La locul meu de 
muncă voi acționa pentru a găsi noi re
zerve de sporire a productivității muncii, 
de reducere a cheltuielilor materiale, de 
economisire a materiilor prime, energiei, 
metalului, combustibilului. Colectivul sec
ției de stîlpi hidraulici din Vulcan este 
ferm hotărît să sprijine minerii in creș
terea producției de cărbune prin livrarea 
la timp și de calitate a utilajelor și pie
selor de schimb, să ne îndeplinim exem
plar sarcinile de plan ale cincinalului 
actual.

20—30 de ani, în timp ce veniturile popu
lației au crescut de 10 ori. Iată de ce, 
apreciez ca justă și întrutotul con
formă cu cerințele vieții reașezarea pre
țurilor la desfacerea cu amănuntul.

Partidul și statul nostru au manifestat 
și de această dată o grijă deosebită față 
de cei ce muncesc prin acordarea de 
compensații întregului personal muncitor, 
majorarea alocațiilor de stat pentru co
pii și a pensijlor, măsură prin care se 
asigură menținerea veniturilor populației 
a bunăstării materiale și spirituale a în
tregului popor. Acestei griji față de om, 
care stă în centrul politicii partidului, 
eu înțeleg să-i răspund — ca toți oamenii

blinia 
Vasile 
zările 
fost 
mari",
realitatea că în 
sectorului se mai 
stată zilnic un mare nu
măr de absențe 
vate, fapt care 
nează plasarea 
de muncă din 
pe schimburi,
Suciu a susținut necesi
tatea ca biroul organiza
ției de bază, să manifes
te mai multă promptitu
dine în analizarea atitu
dinii maiștrilor pe schim- 

Aceasta pentru că 
succes a 

producție

este sub dimensiuni, de 
nefolosit. Noi așteptăm 
de la biroul organizației 
de bază să intervină 
promptitudine în 
pentru a se 
provizionarea 
cu lemn uscat". 
Tănase 
sitatea 
partid, 
cadrul .................. .... _.
ocupe mai mult de tine
rii mineri, de creșterea .....
și formarea lor ca mineri amplu program aprobat

1 unanimitate de comu
niști vizează întărirea ro
lului conducător al orga
nizației de partid în ca
drul sectorului, ridicarea 
nivelului calitativ al con
tribuției comuniștilor la 
mobilizarea colectivului 
pentru realizarea sarcini
lor suplimentare la pro
ducția de cărbune din a- 
cest an.

cu 
viitor 

asigura a- 
brigăzilor 

Vasile 
a subliniat nece- 
ca organizația de 

comuniștii din 
schimbului să se

de nădejde. în cuvîntul 
lor, Constantin Onofrei, 
Vasile Tănase, Constan
tin Ioniță, Vasile Condo
iu, Mihai Călugăru și 
Mircea Suciu au făcut 
propuneri menite să Îm
bunătățească stilul de 
muncă al biroului orga
nizației de bază, 
ne-am fi încadrat 
velul sectorului în indi
catorii de calitate — su-

buri. 
realizarea cu 
sarcinilor de 
pe fiecare schimb depin
de în mod hotărîtor de 
sprijinul și intervenția 
operativă a maistrului în 
rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă mi
nerii șefi de schimb.

Dezbaterile adunării 
generale, măsurile pro
puse și cuprinse într-un

Vom munci cu mai multă dăruire
(Urmare din pag. 1)

Importanță constituie și pentru noi, oa
menii muncii din cadrul Regulatorului 
de circulație și mișcare Petroșani, un fac
tor mobilizator, de a munci

Printre multele edifi
cii social-culturale din 
Valea Jiului se numără 
și Liceul industrial din 
Petroșani, unde 
și se pregătesc 
â deveni mineri, 
pioni, topografi, 
de fii și fiice de mineri. 
Liceul dispune 
tare moderni, 
pe specialități, 
toare, sală de 
cantină, cătnin.

cu mai multă

i

hotărîre și dăruire, pentru realizarea 
tuturor indicatorilor și sarcinilor de plan, 
pe care economia națională rit le așează 
în față. Vom putea da astfel, și noi. ce
feriștii, un răspuns pe măsura condițiilor 
minunate de viață și muncă ce ne sînt 
create.

f.- *

Activitatea 
se desfășoară din plin

excava-

ajuta

V. strauț

au fost transportate la î 
gară. Aceasta înseamnă, }

i 
E 
i

an în 
pupi- 
al u- 
doUă

invață 
pentru 
electri- 

sute

de do- 
ca hi nete 

labora- 
sport,

veniți îna-
Cîmpu lui

cw-

„UNEX“-uri — e.rcavă- 1 
toare cu cupa de 3,4 ‘ mc >

„Dacă 
la ni-

VNEX“-uri(Urmare din pag. 1)

Solicitudinea-atribut al comerțului

nu, 1 
de 1 
pe l 
de
zi.

PROGRAMUL
Universității 

politice și de 
conducere 

filiala Petroșani
Cursurile se desfâ 

șoară în ziua de luni, 
15 februarie a.c., ora 
17, după cum urmea
ză ;

- - Anii I, II și III 
în sălile Casei de cul
tură ;

— Anul IV în sala 
de ședințe a Comite
tului municipal 
partid.

Mai multă atenție gospodăririi 
fondului de marfă!

f" In lumina exigențelor ce 
trebuie să caracterizeze acti
vitatea din domeniul aprovi
zionării populației, adunarea 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I. C. S. Mixtă Lupeni a ana
lizat cu lăspundere munci
torească preocuparea c.o.m., 
o tuturor lucrătorilor față de 
modul cum au răspuns cerin
ței de a asigura fondul de 
marfă locuitorilor orașului, în 
anul 1981, dar și masurile ce 
le vor lua în ccest an pen
tru a realiza la »un nivel su
perior sarcinile de plan ce 
le revin. Din darea de seamă 
prezentată în fața oamenilor 
muncii a reieșit că, în gene
ral activitatea desfășurată în 
anul trecut în comerț a fost 
la nivelul exigențelor cerute. 
Pentru co volumul desface
rilor să crească, ou trebuit 
sporite și preocupările pen-, 
tru aprovizionarea cu măr
furi în condițiile în care nu 
toți furnizorii au livrat toată 
marfa conform contractelor 
încheiate. Aceasta a deter
minat c.o.m. șă . acționeze 
pentru a găsi «Iți furnizori 
din ța'ră de Ia care să aducă 
mărfuri prin relații directe. 
Cu toate cceșteft, planul dej-

facerilor nu a putut fi reali
zat in proporție de 100 la 
sută.

Participanții la dezbateri 
ou arătat în mod critic și 
autocritic toate neajunsurile 
care s-au manifestat' în acti
vitatea lor și ou venit cu 
propuneri pentru i.nbunătăți- 
rea ei. Din dezbateri o re
ieșit că trebuie să se acțio
neze cu tootă fermitatea 
pentru o mai bună organizare 
și coordonare a muncii, de 
aprovizionare și 
corespunzătoare, 
buna gospodărire 
dului 
ficarea 
prii și introducerea unor pro
duse noi și diminuarea stocu
rilor greu vandabile. Va tre
bui acționat cu mai multă 
fermitate pentru cunoașterea 
și aplicarea legislației în vi
goare și .prevenirea, produce
rii de pagube materiale. Ele
na Pavalescu, Angela Wcas, 
Aristide Bobicî, Roman Dra- 
gomir, Ana Atbescu, Bella 
Lucaci, Maria Oprescu și «Iți 
vorbitori «u exprimat hotă- 
rîrea colectivelor de lucrători 
pe cere te conduc sâ prac
tice un comerț civilizat și 
p,rin.tr-o expunere- corespun-

'zătoare a mărfurilor, prin fo
losirea intensivă a spațiilor 
de care dispun să crească 
volumul desfacerilor în acest 
an. Mobilizarea exemplară a 
întregului colectiv al între
prinderii pentru asigurarea 
unei aprovizionări ritmice și 
cu sortimente diversificate

de marfă, 
producției

desfacere 
pentru mai 

a fon- 
diversi- 

pro-

— pe Nicolae Szatmari. 
Pe celălalt excavator u- 
riăș lucrează Florea Stăn- 
culescu ți Anton Dumi
trescu. Pe alte excava
toare — Adalbert Boco, 
Victor Pătrașcu și Ștefan

menii lucrind și cum ma
șina era încălzită de pe 
drum, am intrat in rînd 
cu ceilalți, pînă ' seara". 
Se numește ' Viorel Bejan, 
are doi copii la Hune
doara, iar anul trecut, cu „ 
aceeași mașină, a fost în, Băbeanu. Șef de brigadă 
acțiunea la care a parti
cipat județul nostru la 
Canalul Dunăre — Marea 

.Neagră. Cum. se vede și 
din modul în care s-a a- 
lăturat celor 
intea sa la

. Neag, Viorel Bejan 
noaste exigențele muncii 
pe șantier, le respectă și, 
după cum- ne-a spus, cu
lege și răsplata acestei 
munci, responsabile prin 
eiștigurile pe care le re
alizează.

In cariera de cărbune- 
și pe „treptele" descoper
itei, ca și ■ pe întregul 
drum dintre carieră și 
gara Bărbăteni utilajele 
și mașinile sînt intr-o ne- 
întreruptă mișcare. Acti
vitatea se. desfășoară clin 
plin. Ca și cu un 
urmă, re.intîlnim la 
hui de comandă
nuia

la excavatoare : Ion Șon- 
coloș.

Ce mai e de adăugat 
decît că in etapa I a 

acțiunii „Huilă ■— Cimpu 
lui Neag“ din acest an 
s-a pornit cu dreptul. Ca 
argument, inginerul Nico
lae Vucan, șeful sectoru
lui carieră, ne prezenta 
ieri, situația primei zile: 
174 de mașini cu cărbune

dacă luăm minimum 
8 tone de cărbune 
mașină, 1 400 tone, 
cărbune cocsif.ieabil pe 
Pină la declanșarea acți
unii planul carierei era 
de 660 de tone pe zi. 
Odată cu declanșarea dh- '■ 
țiunii, se sconta pe 1.000 \ 
tone pe zi. S-a realizat 
cu 400 in plus. înseamnă 
că oamenii de aici, din 
prima zi, și-au făcut pe 
deplin datoria.

cu produse industriale
Reprezentanții lucrătorilor 

din cadrul I. C. S. Mărfuri 
industriale Petroșani la adu
narea generală a oamenilor 
muncii au analizat în spirit 
critic activitatea desfășurată 
de c.o.m. și autocritic propria 
lor activitate. Evident, au 
fost obținute și rezultate

Adunări generale ale 
reprezentanților oamenilor muncii

in noul local vînzările zilnice 
s-ou dublat în comparație 
cu cele anterioare. Putem 
obține rezultate și mai bune 
dacă am aveă fondul de 
marfă asigurat și Io raionul 
de papetărie și am primi 
un sortiment mai diversificat 
de jucării. In numele colec
tivului magazinului 132 mă 
angajez să ne depășim cu 
300000 lei planul de vînzări 
ce ne revrfte pentru acest 
an" (Virginia Manea). Anga
jamente de depășire a sar-

care sâ satisfacă 
cumpărătorilor, 
unei serviri 

civilizate a cum- 
reducerea cheltu-

de pioduse 
exigențele 
practicorea 
prompte și 
părătorilor,
ietilor de circulație prin fo
losirea eficientă a mijloace- 
or de transport, eliminarea 

pierderilor, extinderea comer
țului stradal și a celorlalte 
forme operative de desfacere, 
rămin în continuore sarcini 
prioritare ale conducerii în
treprinderii, astfel co în «cest 
an să poată fi realizat in 
bune condiții planul ia des
facerea mărfurilor.

Gheerghe ROTEA

bune, fopt atestat de cifrele 
din darea de seamă care 
indică realizări frumoase la 
majoritatea indicatorilor de 
plan. Dar scopul «dunării a 
fost și acela de a se găsi 
noi căi de îmbunătățire a 
aprovizionării oamenilor mun
cii din partea estică a Văii 
Jiului cu mărfuri industriale.

In condițiile creșterii con
siderabile a sarcinilor de 
plan în comparație cu «nul 
trecut I. C. S. M. I. Petro
șani și-a propus să depășeas
că planul da desfacere « 
mărfurilor cu 1 milion lei. Iei" (loan Anghelescu, jaful
Aceasta printr-o mai bună depozitului de mobilă). „De
aprovizionare o unităților de cind ne-am mutat unitatea

desfacere, o mai judicioasă, 
repartizare a fondului de 
marfă corespunzător cu ce
rințele populației, imprimarea 
unei atitudini corecte și civi
lizate lucrătorilor în relați
ile cu cumpărătorii, perfecți
onarea pregătirii profesiona’le, 
extinderea spațiilor comerci
ale, a metodelor moderne de 
servire și inițiativelor înain
tate. Ținînd seama de faptul 
că primăvara se apropie, 
începînd cu data de 15 fe
bruarie a.c., în cadrul ma- . ,
gazinului nr. 117 din halele cinilor anuale de plan întro
Petroșani va funcționa un
raion specializat în desface
rea uneltelor agricole.

Din cuvîntul participahților 
la discuții S-a desprins ho- 
tărirea unanimă de o munci 
cu dăruire pentru a da viață 
angajamentelor de întrecere. 
Spicuim cîteva din discuțiile 
purtate > „La depozitul de 
mobilă există un stoc de 
marfă de circa 9 000 000 lei. 
Pentru reducerea acestui stoc 
este imperios necesar un 
spațiu unde să organizăm o 
expoziție permanentă de pre
zentare și vînzore a mobi-

100 000 și 200 000 lei Și-au 
luat șî loan Tărăsescu de la 
magazinul de televizoare din 
cartierul Aeroport, Maria 
Munteanu, magazinul de ga* 
lanterie, Maria Velciov, ma
gazinul de fierărie, Adolf 
Schreter, responsabilul maga
zinului de textile $1 alți par
ti ci pa nți la discuții. Angajat 
mentele S-au luat în contex
tul unei aprovizionări ritmice. - 
abundente fi cu produse va
riate, dar fi a unei activități 
profesionale conștiincioase a 
fiecărui lucrător din cadrul 
unităților de desfacere a 
produselor industriale. • 4,

D. CRIȘAN
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unem o acțiune comuna
pentru

Raid-anchetă

salubrizarea cartierului
Prezentăm aspectele vă

zute cu prilejul raidului 
nostru în cel mai mare 
cartier al Petroșaniului, de 
o vreme cu probleme deo
sebite în ce privește ni
velul de salubrizare, așa 
cum ele s-au înfățișat.

.-.■.Strada Venus, blocul 11. 
Două containere goale. în 
jurul lor hîrtii, pungi din 
plastic, reziduuri care mai 
puteau completa o jumăta
te de container. în acestea 
scormoneau nu mai puțin 
de 15 porci. Spațiul din ju
rul blocului 11 — curat.

Tot pe strada Venus, pe 
bifurcația în pantă spre 
magistrala de termoficare : 
un container gol. Spațiul 
din jurul lui — curat. Se 
poate deci și bine.

.Capătul străzii Saturn, 
în apropierea centralei ter
mice nr. 7, două containe
re goale. în jurul lor, un 
peisaj multicolor și urît 
mirositor, rezultat al unor 
mai vechi neridicări la 
timp a containerelor de 
către secția de gospodărie 
comunală, dar și al depu
nerii reziduurilor de către 
unii cetățeni direct pe pă- 
mînt, la cîțiva metri de 
container. în fața noastră, 
un băiat de 10—12 ani a 
depus resturile unde tre
buie, 
ce 
parțial, 
sajului necorespunzățor 
al unor puncte gospodă
rești numai copiilor. Și 
unii oameni mari, în cazul 
văzut de noi pe strada Sa-

turn, și cu tîmplele argin
tii (se știe el cine este), 
depun resturile din gospo
dării lingă, nu. în contai
nere, ca „să aibă ce mînca 
porcii". In acest punct am 
numărat nu mai puțin de 
16 porci.

Punctul gospodăresc de 
lingă stația de transforma
toare de pe aceeași stradă 
Saturn este ușor de obser-
IIIIIIIIIIIIIiniHIHIIIWItlUIIHHIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUI

erului, cităm pe cițiva din
tre „creatorii" lui : R. «muu, am

Herțeg, C. Tutilă, Gh. Bar- containerele din 
na, N. Andronache, I. Ba
dea, locatari ai 1 ’
43, V. Irode, T. Herlo — 
blocul 41, I. Toth, N. He- 
gediis — blocul 28 și am 
putea enumera și pe alții, 
îi cităm pe acești locatari 
nu pentru că numai ei ar 
fi de vină, ci pentru că de

i

*

r

în container, fapt 
infirmă, evident 
, e atribuirea pei-

UIIUIIHII/IIUHlIIIIIMIIIIWIIHIHIHIIIIUIIIIlHIIIIHIIIIirilU,

vat tot după cantitatea de 
reziduuri împrăștiate pe 
lingă containerele care 
erau goale. în acestea 
scormoneau 8 purcei, rîcî- 
iau 9 curci și alte păsări. 
Ale cui sînt aceste ani
male care se hrănesc cu 
resturile depuse de cetă
țeni și la 20 de metri de 
containere de pe platfor
ma pavată de lingă stație ? 

Pe latura cealaltă a in
cintei stației, de-a lungul 
șanțului de gardă, am vă
zut un container plin, iar 
în jurul lui rămășițele ți
nui aragaz, ale unei ma
șini de spălat, foarte mul
te reziduuri și 11 porci. 
Aici depun reziduurile, pe 
o arie 
catarii 
41, 28 

. păttil 
ței, blocuri aparținătoare 
asociației de locatari nr. 6. 
Pentru că acest punct gos
podăresc reprezintă o ade
vărată pată pe fața cârti-'

-- ----- ----- .------------------------

foarte extinsă, lo- 
blocurilor nr. 43, 
și altele de la ca- 
străzii Independen- 

aparținătoare

la ei era și este de aștep
tat o inițiativă — acțiune 
pentru lichidarea rampei 
de gunoi la care ne-am re
ferit.

Peisajul de lingă centra
la termică nr. 6, unde se 
află un alt punct gospodă
resc impune amenajarea 
unei platforme pentru con
tainere și a căilor de ac
ces spre acestea, altfel re
ziduurile vor fi depuse în 
continuare pe lingă...

Relevăm și alte cîteva 
excepții. Pe strada Unirii 
am văzut mai multe con
tainere goale, iar spațiile 
din jurul lor curate. Ade
vărat că în perimetrul a- 
cestora se află asociația 
de locatari nr. 1 Aeroport, 
președinte Aurel Buia, ad
ministrator Brutus Bura.

In loc de concluzii : sec
ția de gospodărie comuna
lă are partea ei de vină 
pentru multe din aceste

aspecte. „în ultimele săp- 
tămîni, am transportat 

i cartierul 
Aeroport și am curățat și 

blocului în jurul lor, dar peste o 
zi-două, aspectele de negli
jență sînt la loc" — ne 
declara Aurel Bora de la 
secția de gospodărie comu
nală. Aspectele redate a- 
testă că așa este, la care 
adăugăm precizarea că nu 
peste tot s-a făcut ordine. 
Pentru mulți locatari, a 
depune reziduurile lingă 
containere (ba la unii 
din blocul nr. 2 din stra
da Saturn,-Și blocul 1 stra
da Viitopplui, și aruncarea 
acestora pe ferestre, de la 
etaj, pe zonele verzi), ’ a 
devenit o obișnuință. Sînt 
necesare sancțiuni
atît
ra 
care 
nu puține la număr, după 
cum am văzut, libere prin 
cartier.

Perspectiva îndepărtării 
tuturor reziduurilor din 
cartier, a întronării ordinii 
și curățeniei o vedem însă 
într-o acțiune comună or
ganizată de secția de 
podărie comunală — 
să asigure transportul 
tainerelor pline — și 
ciațiile de locatari,

Împotriva 
cit și 
Iși lasă

severe 
acesto- 

a celor 
animalele.

goș- 
care 
con- 
aso-

precum 
și locatarii care să strîngă 
și să depună în contai
nere reziduurile netrăns- 
purtate.

Toma ȚAȚARCA

Aspect de muncă din cadrul laboratorului de 
patiserie și cofetărie din Petrila.

Răspundem cititorilor

Din scrisorile
sosite la redacție

E rece, foarte rece, ia „Păltiniș44
Nu, nu este vorba 

stațiunea „Păltiniș" 
munții Cibinului, situată 
la o altitudine de 1 442 
metri, ci de restaurantul 
„Păltiniș" din orașul Uri-* 
câni, situat la o înălțime 
de numai cîteva trepte 
de la nivelul .străzii. Este 
un local de categoria a 
Ii-a, de altfel curat și 
bine îngrijit, cu perdele 
curate, cu lambriuri, fier 
forjat, cu 15 mese în sala 
mare și alte cinci în se
pareul mic, eu fețe de 
masă curate.

în 2 februarie a.c,, în 
jurul orei 11, aici se pu
tea servi un meniu bun 
— cotlet de porc cu ustu
roi, ciolan de porc cu fa
sole, miei și ciorbă de 

Puținii consuma-

de 
din

I 

ț
■ burtă.
I tori care se aflau la acea 

oră în restaurant, au 
fost serviți operativ de 
ospătară Andreița Videze, 
pe care ana recunoscut-o 
ou e ospătară după ecu
son, că după îmbrăcămin
te parcă venise de la 
Polul Nord.

— De ce nu faceți fob

în sobă ? — am între
bat-o.

— E puțin cald numai 
în separeul mic — a ve
nit răspunsul.- In lipsa 
șefului de unitate, loan 
Mojoatcă, am pus 
eași întrebare celui 
a) doilea șef, Elena An- 
dreica.

— Avem sobă, avem 
Cărbuni, avem personal, 

_ dar .chiar dacă facem fo
cul în sobă, în sală tot 
va fi rece, pentru că in
trarea este direct de-afa- 

' fa— a venit răspunsul.
Da, așa este, în sala 

restaurantului, se intră 
direct dip stradă. In a- 
ceastă situație, consuma
torii stau mai mult în pi
cioare, iar în cel mai bun 
caz, cind stau la masă, 
rămîn cu cojoacele pe ei 
pentru că în sală este 
rece, foarte rece. Gestio
nara E. Andreica ne-a 
dat asigurări că în scurt 
timp, chiar de a doua zi, 
va rezolva problema 
durii în local și se 
pune și alte treburi 
punct. E și cazul,,, 
vram MICA).

ace-
de

* Z.l, 
căl- 
vor

la
(A-

Am vrea să știm
De multe luni, din ma

gazinul general din Banița, 
lipsesc unele articole cum 
ar fi joagăre, pile pentru 
ascuțit, lămpi deiluminat 
cu petrol, sticle pentru 
lămpi de vînt și iluminat 
cu petrol de diferite mă
rimi, sobe mici, bidoane 
din tablă pentru transport 
lichid inflamabil (petrol). 
Cetățenii sînt nevoiți să 
■taie lemnele de foc numai 
•m toporul și să țină joa-

ca nu
Am 

aceste 
produse au fost cerute de 

cei care se ocupă cu apro- 
vizionarca ior pentru 
și cetățenii din Banița să 
le poată cumpăra de 
magazinul din comună, nu 
de la Petroșani, Hațeg sau 
Deva.

gărele în cui pentru 
au cu ce le ascuți, 
vrea să știm dacă

Gabril BAIA, 
Banița

ca

la

• ION GHEORGHE LU- 
ȚA, Uricani : Ținînd cont 
și de argumentele aduse 
de vînzătoarea pe care dv. 
o învinuiți, am ajuns la 
următoarea concluzie : cind 
i-ați solicitat să vă ser
vească, era ora 11,10. Pro- 

î este
V CUOVU, UI a Uia 
gramul ei de lucru 
pînă la ora 11. Deci, dacă 
avem în vedere acest fapt, 
vînzătoarea nu mai era o- • 
bligată să vă servească, 
iar dv. nu sînteți îndrep
tății să-i reproșați ceva. A 
greșit, totuși, prin vocabu
larul pe care l-a folosit și 
pentru aceasta a și fost a- 
Vertlzată.

Cu scuze nu se pot încălzi apartamentele
xandru Varga, șeful secției 
locale E.G.C.L. și Ioan O- 
prișa, președintele asocia- • de finalizare spațiile 
ției de locatari din cărtie- merciăle". Șeful echipei de 
rul respectiv. Cu termome- fochiști. Ordog Bella, care

Brin scrisori trimise - re
dacției ziarului nostru, mai 
mulți cetățeni din orașul 
Lupeni ne-au sesizat că in 
zona viitorului centru civic 
al orașului, în blocurile trul in mină am intrat in trebuia să asigure căldura
încălzite eu agent termic apartamentele din blocu- ‘
de la C. T. 1, temperatura rile 17, 10, 12. Peste tot 
din apartamente este scă
zută uneori mult sub limi
tele legal stabilite. In ciu
da unor repetate sesizări 
scrise și verbale’ adresate 
secției locale a E.G.C.L. și 
consiliului popular orășe
nesc, această situație se 
menține, spre nemulțumi
rea locatarilor.

Marți, 9 februarie am 
mers pe firul acestor sesi
zări, Cu sprijinul tovară
șului :Toma Horea, 
secretar al comitetului oră
șenesc Lupeni al P.C.R. s-a 
constituit imediat o comi
sie formată din ing. Victor 
Stol, din partea consiliu
lui popular orășenesc, Ale

ealoriferele, înghețate la 
blocul 8, unde sînt în curs 

co-

La fața locului
caloriferele erau calde. 
Temperatura camerelor era 
de 18 grade. Dar. toți cei 
cu care am purtat discu
ții, Anuța Suța, Grigore 
Pop, Gheorghe Farcău și 
mulți alții au susținut a- 
celași lucru : există zile și 
nopți cind caloriferele sînt 

prim reci. De ce ? Aflăm la cen
trala termică. Aici, sing. 
Marian Simionescu, șeful 
formației de instalatori de 
la T. C. II. Deva ni se 
plînge că „de șapte ori s-au 
spart și.„ din nou înlocuit

lipsea nemotivat de la ser
viciu. Fochistul care lucra
se toată noaptea îi ținea 
locul. Temperatura înregis
trată pe retur era de 40 
grade. Șeful secției locale 
a E.G.C.L., Alexandru 
Varga, se scuză : „tocmai 
săptămina trecută, joi, fo
chistul Ordog a fost sanc
ționat pentru abateri dis
ciplinare. Venise la servi
ciu — cu foc continuu ! — 
în stare de ebrietate și 
i-am acordat o retrogra
dare în categorie pe timp 
de trei luni. Dar acum 
sintem 
desfacem contractul 
muncă".

• GHEORGHE I. GHI- 
LEVICI, Petroșani. într-a- , 
devăr, calcularea anuală a 
consumului de curent e- 
lectric începe cu data de
1 august. La dumneavoas
tră facturarea s-a făcut 
pentru intervalul 16 iunie 
— 3 septembrie 1981 avind 
un consum total de 340 ki
lowați oră, din care 220 
kilowați oră consumați în 
perioada 16 iunie — 1 au
gust 1981, cu 0,90 lei kilo- 
watul oră și calculați in 
contul anului expirat la 1 
august. Restul de 120 ki
lowați oră au intrat în cal
cul cu 0.55 lei kilowatul 
oră in contul perioadei 1 
august 1981 — I august 
1982.
• 1LIE MARIȚA, Petro

șani. întrucît E. G. C. L. 
Petroșani nu a primit din 
mai 1981 și pînă în pre
zent astfel de cazane nu a 
avut posibilitatea să vă 
satisfacă cererea. Ni s-a 
promis că din primele ca
zane care vor sosi, unul , 
vă va fi repartizat. ' ’
• L1V1U STANESCU, 

Lonea. Cele sesizate de 
dv. se adeveresc doar în 
parte. într-adevăr, au avut 
loc la acest club cîteva ie
șiri „nesportive" dar orga
nele de miliție au interve
nit și s-a făcut ordine. în 
ceea ce privește programul 
responsabilului de sală, noi 
l-am găsit acolo de cîte 
ori am trecut pe lă acest 
club.

luni.
ferm hotărîți să-i 

de

V. S. FENEȘANU

„Steagul roșu“
a criticat, organele

vizate răspund
Remedieri

DE CE SE PERMITE? 
într-o zonă, din apropie
rea minei. Dîlja, a orașu
lui Petroșani, datorită ne- 
protejării împotriva în
ghețului, de către cetă
țeni, a cișmelelor de stra
dă, se face o mare risipă 
de apă. Un număr de 8 
astfel de cișmele sînt fe
rite de îngheț fiind lăsate 
să curgă zi și noapte, 
astfel risipindu-se o mare 
cantitate de apă de care 
alte cartiere ale orașului 
au nevoie. Astfel de lo
curi ale risipei se află la 
capătul de jos' al -drumu-; 
lui spre localitatea Dîlja 
Mare, la circa 200 metri 
înspre poarta minei pe 
aceeași cale de circulație, 
la podul peste Jiu lingă 
vagonul dormitor, pe stră
zile V. Aleesandri, Gh. 
Barîțiu, M. Kogălnicea-

nu și altele. în loc să „Parîngul" și a cinemato- 
protejeze prin amenajări grafului „Unirea" din Pe- 
adecvate sursele de apă troșani s-au putut vedea, 
de care beneficiază, ce-: în. zilele acestei săptămâni, 
tățenii din toată zona res- coșuri de hîrtii folosite 
pectiyă a orașului aplică pînă la refuz de cetățeni, 

este pentru prima 
cetățeni- 

1 i se „o- 
dovadă de 
partea ce-

„rezolvarea" cea mai co
modă și mai păgubitoare 
(pentru alți concetățeni și 
pentru secția de apă și 
canal din cadrul I.G.C.L.). 
De pe li se îngăduie o a- 
semenea atitudine ? O 
intervenție fermă din 
partea secției apă-c'anal- 
pentru închiderea robine
telor risipei si pentru re-

care trebuie să golească 
la timp aceste coșuri, să 
întrețină curățenia orașu
lui, nu sînt determinați 
să-și facă conștiincios o- 
bligațiile ?

T. V.

cinci
orașului

Nu 
dată 
lor 
feră" această
neglijență din 
lor ce răspund de prima 
carte de vizită a orașu
lui — curățenia !

De ce oare oamenii.
problemei este strict ne
cesară și urgenta.

CINE GOLEȘTE COȘU
RILE DE H1RTII ? Pe 
străzile Republicii, N. 
Bălcescu, în preajma 
complexului comercial

Răspunzând la o serie de 
'scrisori, .semnate de cetă
țeni, publicate în coloanele 
'ziarului nostru, conducerea 
E. G. C. L. Petroșani ne-a 
informat că s-au luat mă
suri pentru remedierea de
fecțiunilor semnalate. .Ast- 
lei, așa cum rezultă din 
răspunsurile date redacției, 
au fost remediate defecțiu
nile apărute la instalația: 
sanitară " a apartamentului 
4, blocul 4 din strada llie 
Pintilie și pe conductele 4 
de alimentare a blocurilor 
nr. 14 și 10 din strada Ion 
Creangă. Ca urmare a a- 
celorași remedieri, s-au o- 
prit pierderile ;de apă din 
instalație: și ș-a .îmbunată-;, 
țit încălzirea blocurilor 
turn din strada V. Boaită, 
în prezent centrala ter
mică nr, 4 Carpați, la care 
ne-am referit într-una di», 
notele publicate, funcțio
nează în condiții normale..
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Știri din țările socialiste
FRANȚA
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BELGRAD 11 (Ager
pres). — Specialiștii în
treprinderii iugoslave 
TAM din Maribor, ac- 
ționînd în direcția per
fecționării mijloacelor 
de transport rutier, au 
realizat prototipul unui 
autocamion destinat 
traficului interurban. 
Varianta inițială a nou
lui mijloc de transport 
are o capacitate de 
8 500—9 000 kilograme,
care poate fi însă spo
rită la 11500—12000 ki
lograme prin instalarea 
unor echipamente 
respunzătoare. 
vehicul va intra
producția de serie în 
1983. - .. ■. \ ■

co
ti oul 

în

SOFIA 11 (Agerpres). 
— In anul 1981, preo
cuparea principală a 
constructorilor de ma
șini bulgari • a constat 
mai ales în realizarea 
unor produse de o mai 
mare complexitate. S-a 
realizat trecerea de la 
fabricarea unor mașini- 
unelte la cea a unor 
sisteme de mașini. No
menclatorul de produse 
din acest sector a fost 
înnoit în proporție de 
aproximativ 20 la sută, 
redueîndu-se totodată, 
și durata de introducere 
a noilor produse in 
fabricație.

Legea naționalizărilor, în vigoare
PARIS 11 (Agerpres). — 

Consiliul constituțional al 
Franței a respins, joi, re
cursul depus de opoziție 
împotriva legii privind na- 
țipnalizările, adoptat la 5 
februarie de Adunarea Na
țională. Agenția France 
Presse subliniază că în 
urma acestei decizii, legea

respectivă intră imediat în 
vigoare.

Așa cum s-a mai anun
țat, legea asupra naționa
lizărilor prevede trecerea 
sub controlul statului a 
cinci mari grupuri indus
triale, a 36 de. bănci parti
culare, a altor trei institu
ții de credit și a două 
companii financiare.

Aiatolahul Khomeiny a primit delegația 
cuitulul musulman din România

I 
I
I
I
I
I
I

l-ILMErILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Războiul ste
lelor I-II ; Unirea : Alo, 
aterizează străbunica.

PETRILA: Clinele e- 
lectronlc. ,

. LONEA : Croaziera.
ANINOASA : îmi sare 

țandăra.
• VULCAN — Luceafă

rul: Fiul munților.
LUPENI — Cultural» 

Ana șl hoțul ; Muncito
resc : Casă pentru Ca
rolina.; ; . î ■■■? .■■,.'." ■'

URICANI : Polițist
sau delincvent.

15,00 Telex.
15,05 Civica.
15,25 Album coral. 

Tragerea loto. 
La volan. Ț? 
Emisiune în lim
ba germană. 
1001 de seri.
închiderea 
gramului. 
Telejurnal.. 
Actualitatea 
nomică.

20,40 Film artistic : 
„Vîrsta —> 19 ani“, 

; Premieră pe țară.
Producție a studi
ourilor de televi
ziune; din Praga.

21,50 Dezbateri cultu
rale.

22,15 Telejurnal.

15,35
15,45
16,00

17,50
18,00 pro-

eco-

I 
I 
I I1

J
I

Pentru rennificarea Coreei
PHENIAN 11 (Agerpres). 

— Comitetul pentru reuni- 
ficarea pașnică a patriei 
a dat publicității o decla
rație în care propune con-

VIZITA SECRETARULUI 
DE STAT AL S.U.A.

IN PORTUGALIA
LISABONA 11 (Ager

pres). r- Secretarul de 
stat al SUA, Alexander 
Haig, și-a încheiat vizita 
oficială Ia Lisabona, unde 
a conferit cu președintele 
Portugaliei, Antonio Ra- 
malho Banes, cu primul 
ministru. Francisco Pinto 
Balscrnao, precum și cu 
ministrul de externe, 
Andră Gonzales Pereira.

vocarea unei conferințe co
mune a unor oameni poli
tici din Nord, Sud și de 
peste hotare ca organiza
ție consultativă pentru re- 
unificarea patriei — infor
mează agenția ACTC.

în declarație este releva
tă utilitatea organizării u- 
nei asemenea conferințe 
cu participarea unor per
sonalități care s-ar con
stitui într-o dezbatere 
multilaterală asupra reu- 
nificării patriei și nu în
tr-o întîlnire bilaterală 
Nord — Sud.

TEHERAN 11 (Agerpres) 
— O delegație a cultului 
musulman din România, 
condusă de muftiul lacub 
Mehmet, care se află în- 
tr-o vizită în Iran, a fost 
primită de aiatolahul Ru- 
hollah Khomeiny și de 
președintele Republicii Is
lamice Iran, Seyed Aii 
Khamenei, de președintele 
Curții Supreme de J usti- 
ție, Moussavi Ardebili, 
precum șl de M. Ettema- 
dian, viceprim-ministru și 
șef al organizației fundați
ilor religioase.

Cu prilejul întrevederi
lor, evocînd relațiile de 
prietenie și colaborare din
tre cele două țări și po
poare, delegația română a 
transmis felicitări cu oca-

zia celei de-a treia aniver
sări a victoriei revoluției 
islamice.

Oficialitățile iraniene au 
mulțumit pentru participa
rea delegației române la 
festivități, ca și pentru fe
licitările adresate, 
mind, la riadul 1 
de prosperitate i 
poporului român

☆

TEHERAN 11
— Cu prilejul 
treia aniversări 
rii
Islamice Iran, la Teheran 
a avut loc, joi, o paradă 
militară.

Au participat reprezen
tanți ai conducerii iranie
ne, oaspeți de peste ho
tare’.

!, expri- 
lor, urări 
și succes 
prieten.

(Agerpres)
celei de-a

______  a sărbăto- 
naționale a Republicii

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

Cempionetul european de fotbal (grupa a V-a)

CONVORBIRILE 
DE LA GENEVA

GENEVA 11 (Agerpres). 
— La Geneva a avut loc, 
joi, o nouă ședință plena
ră a delegațiilor URSS și 
ȘUA participante la con
vorbirile cu privire la li
mitarea armelor strategice . 
în Europa —- informează 
agenția TASS.

ROMA 11 (Agerpres) — 
După cum s-a mai anun
țat, la Roma s-au întîlnit 
reprezentanții federațiilor 
de fotbal din țările ale 
căror echipe fac parte din 
grupa a 5-a a Campiona
tului european interțări: 
Italia, Cehoslovacia, Româ
nia, Suedia și Cipru, care 
au stabilit datele de des
fășurare a partidelor.

Iată programul complet s

1982: 1 mai: România — 
Cipru ; 8 septemtyie:
România — Suedia ; 6 oc
tombrie': Cehoslovacia'— 
Suedia; 13 noiembrie:
Italia — Cehoslovacia și 
Cipru — Suedia ; 4 decem
brie : Italia — România; 
1983: 12 februarie : Cipru 
— Italia; 27 martie: Ci
pru — Cehoslovacia ; 16 a- 
prilie: România — Italia 
și Cehoslovacia —■ Cipru ;

15 mai: România — Ceho
slovacia și Suedia — Ci
pru; 26 mai : Suedia — 
Italia; 9 iunie: Suedia
— România ; 21 - septem
brie : Suedia — Cehoslo
vacia ; ÎS octombrie: Ita
lia — Suedia ; 12 noiem
brie : Cipru — România;
16 noiembrie: Cehoslova
cia — Italia ; 30 noiembrie: 
Cehoslovacia — România; 
22 decembrie : Italia —• 
Cipru.

»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••• •••••••••••••••
DUMINICA, 14 februarie
8,00 Consultații pentru ad

miterea în învățămîn- 
tui superior tehnic și 
agricol.

8.40 Tot înainte !
9,15 Film serial pentru 

copii: Mingea. Episo
dul IX.

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.
16,35 Telesport.
17,20 Film serial. Linia 

maritimă Onedin. E- 
pisodul 7.

18,10 Călătorii spre viitor.
Concurs pionieresc.
Telejurnal.
Cîntarea României.
Film artistic. Eu nu 
văd, tu nu vorbești, 
el nu aude. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor italiene. 
Telejurnal. Sport. 
Recital în cinci.

19,00
19.25
20.25

22,00
22,25
23,00 închiderea programu- 
' lui-

LUNI, 15 februarie
Emisiune în limba 
maghiară.
1 001 de seri, 
închiderea programu
lui. .....
Telejurnal.
Orizont tehnico-știin- 
țific.
Roman foileton : Ți
nutul Beulah. Pro
ducție a studiourilor 
americane.
Cadran mondial.
Economia mondială 
și evoluția prețurilor.

15,00

20,00
20,25

20,45

21,35

de
ro-

21,55 Recital susținut 
soliști ai Operei 
mâne din Iași.

22,15 Telejurnal.
22,30 Închiderea programu

lui.

MARȚI, 16 februarie

17,45 Desene animate, 
18,00 închiderea programu

lui.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Ancheta TV: Climat 
social, Ț y;
Telecinemateca: Un 
caz ciudat. Producție 
a studiourilor ameri- 

... cane, '* 0

20,00
20,20

20,40

21,00
11,00 Viața satului.
13,00 închiderea programu

lui.
UHU/mfumHauHMfmmrmfimmmmHHmmtHumtm

PROGRAMUL Țy
mmummmmimHmmmnnmwwmtfmmnmmmHfn
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.25 Almanah pionieresc.
16,45 Clubul tineretului.
17.25 -Viața satului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Forum politico-ideolo
gic.
Teatrul TV.
Pescărușii
Theodoru.

22,15 Telejurnal.
22,30 închiderea

lui.

20,00
20,25

20,40

21,00 Auzi ? 
de Radu

program u-

MIERCURI, 17 februarie

organizează în data de 18 februarie 1082 con
curs pentru ocuparea postului de

LABORANT /
Condițiile de ocupare a postului și de re

tribuire sînt conform Legii nr. 12/1971 și Legii 
nr. 57/1974 republicată.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul plan-retribuire-personal, unde se depun 
și cererile de participare la concurs. Telefon 
42580, interior 151.

16,25
16,30
16,45

17,00

Telex.
Consultații pentru e- 
levii cursurilor serale. 
Tragerea pronoexpres. 
Șah.
Reportaj pe glob. De 
la Koln la Dusseldorf. 
Universul femeilor.

22,15 Telejurnal.
22,30 Închiderea programu

lui.
VINERI, 19 februarie

15.00 Telex.
15,05 Atenție la... neatenție!
15,25 Portativ muzical.
15,35 Tragerea loto.
15,45 *
16,00

întreprinderea de construct! 
și montaje miniere Petroșani 
cu sediul în strada Mihai Viteazul, nr. 111 
ÎNCADREAZA URGENT PENTRU TOATE 

ȘANTIERELE DIN VALEA JIULUI
— ELECTRICIENI
— TlMPLARI BINALE
— GEAMGII
— MOZAICARI
— INSTALATORI SANITARI ÎNCĂLZIRE
— ZIDARI
— DULGHERI
— TINERI (băieți)- de la vîrsta de 17 ani 

pentru calificare la cursurile de califi
care fără scoatere din producție în di
ferite meserii

— PENSIONARI cu limită de vârstă Cali
ficați în meseriile de mai sus și beto- 
niști

Pentru muncitorii calificați nelocalnici, 
cazați în căminul de nefămiliști, se acordă in
demnizația zilnică pe șantier, iar pentru local
nicii cu apartamente se acordă gratuit chiria 
și încălzirea locuinței. -

La volan.
Emisiune în limba 
germană.
1 001 de seri, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.

20,25 Actualitatea econo
mică.
Film artistic. Copii 
fără tată. Producție 
a studiourilor sovie
tice.
Dezbateri culturale. 
Telejurnal.
închiderea programu
lui. ĂȚ

17,50
18,00

20,00

20,40
21,50 Baletul „Omagiu lui 

Brâncuși".
22,15 Telejurnal.
22,30 închiderea programu

lui.
JOI, 18 februarie

21,55
22,15
22,30

Întreprinderea Energopetrof Cîmplna 
șantier Craiova 

încadrează pentru lotul Lupeni următorul 
personal

— UN MAISTRU ELECTRICIAN
-— ELECTRICIENI construcții-montaj 
Condițiile de încadrare, conform Legii 

12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare Ia sediul lotului 

Lupeni, strada Bucegi, nr. 15. Ț

11,00
13,00

Viața satului, 
închiderea programu
lui.
Telex.
Viața culturală.

SÎMBAl’A, 20 februarie

16,00
16,05
17,00 Studioul tineretului.
18,00 închiderea programu

lui.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Memoria documente
lor. Țărănimea in is
toria României (II).
Munte, cetina ta 
ninsă. Program muzi- 
cal-folcloric.
La frontierele cunoaș
terii. Serial științi
fic. Episodul 2.

21,50 Meridianele cin tecu
lui.

20,00
20,25

21,10

11,00
13,00
13,05

18,00

20,00
20,20
20,30
21,00

22,20
22,30
23,00

Viața satului.
Telex.
La sfîrșit 
mină.
Închiderea 
lui.

i Telejurnal.
i Săptămîna
' Teleenciclopedia.
i Film serial. Lumini 

și umbre. Producție 
a Studiourilor de 
film TV. Episodul 1. 
Telejurnal.
Nocturnă TV. 
închiderea programu
lui.

de săptă-

programu-

politică.

Mica publicitate
CĂUTĂM urgent per

soană pentru îngrijire co
pil un an. Preferăm cartie
rul Aeroport. Telefon 
41230. (305)

PIERDUT legitimație 
provizorie pe numele Ma
rio Javier' Andrade Selce-

ANUNJ

do, eliberată de Miliția 
Petroșani. O declar nulă. 

■■ (304)
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Găvan 
Emil, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (306)

Dfc FAMILIE

SOȚUL Nicoîae, sora Ana și rudele apropiate 
anunță cu durere încetarea din viață după o lungă- 
si grea suferință a bunei și harnicei lor

BOANTA ILEANA (Luța)
Înrnormîntarea va avea loc sîmbătă, 13 februa

rie 1982, din strada Karl Marx, nr. 65, Petroșani. (309)

REDACȚIA Șl ADMINISTRATA i Petroșani, str. Nicolce Bâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții), TIPARUL t Tipografic. Petroșani, st». N. Bâlcescu - 2.


