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La baza succeselor - aplicarea 
principiului muncii colective

pe schimburi, în cadrul 
„momentului economic", 
au fost dezbătute cu simț 
de răspundere cauzele 
care au condus la nerea- 
lizări, comuniștii făcînd o 
serie de propuneri de în
lăturare a deficiențelor. 
De subliniat faptul că, la 
sectorul XV, s-a extins — 
pentru prima dată la mi
na Lupeni — „momentul 
economic" și la organiza
țiile de masă, sindicat, 

. O.D.U.S., U.T.C. Prin a- 
ceastă măsură s-a urmă
rit 
conștientă, 
colectiv la 
nomice.

Trebuie,
să menționez că recentele 
adunări generale de dări 
de seamă și alegeri 
constituit adevărate 
bune de generalizare 
experienței înaintate. Cu 
acest prilej au luat cuvîn- 
tul un număr de 38 de 
tovarăși, s-au făcut 27 de 
propuneri pentru îmbună
tățirea activității de ex
tracție, propuneri care 
deja au început să se 
materializeze în practică.

Sectorul IV al minei 
Lupeni nu și-a realizat 
sarcinile de plan ale anu
lui precedent cu peste 
13 000 tone de cărbune. 
Acest lucru, a făcut la în
ceputul anului ’82 obiectul 
unei analize profunde, a- 
mănunțite a comitetului 
de partid unde s-au stabi
lit direcțiile de acțiune 
pentru recuperarea res
tanțelor și înfăptuirea an
gajamentelor asumate în 
acest an. Am pus un ac-_ 
cent deosebit pe îmbună-’ 
tățirea stilului de muncă 
al comitetului nostru de 
partid, pe creșterea rolu
lui său în conducerea ac
tivității economice. Prin 
repartizarea pe formații 
de lUcru, pe schimburi și 
organizații de bază a ac
tivului nostru de ■ partid 
am reușit să înrădăcinăm 
metoda sprijinirii și ur
măririi zilnice a sarcini
lor economice — produc
ție. productivitate, viteză 
de avansare, reducere a 
costurilor de producție 
pe tona de cărbune. Toto
dată, trebuie să spun că 
în adunările generale de 
partid care au avut loc Apoi, organele de partid

participarea activă, 
a întregului 
treburile eco-

de asemenea,

au 
tri- 

a

nou alese au subordonat 
întreaga muncă politică 
și organizatorică înfăptu
irii exemplare a sarcini
lor de producție. Desigur, 
noua calitate a muncii 
politico-organizatorice și 
de educație comunistă a 
condus, în perioada care 
a trecut din acest an, la 
realizarea unei producții 
suplimentare de 8 000 de 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil.

In continuare, comitetul 
de partid de la sectorul 
IV, acționează pentru în
făptuirea principiului 
muncii și conducerii co
lective, ia toate organiza
țiile de bază. Dorim ca 
metoda consultării activu
lui de partid asupra mă
surilor, căilor și modalită
ților ce trebuie folosite 
pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan să devină 
un instrument de lucru al 
fiecărui secretar de partid.

Alexă FURIJUI, 
secretarul comitetului 

de partid, sectorul IV,> 
I. M. Lupeni

(Continuare tn' pag a i-a>

în sala Radioteleyiziunii- 
Române au început, joi, 25 
februarie, lucrările Plenarei 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, în ca
drul cărora sînt dezbătute 
o serie de documente im
portante pentru activitatea 
din agricultură, documente 
elaborate din inițiativa și 
sub conducerea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Cgmunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. 
Totodată, în cadrul lucrări
lor vor fi evocate împlini-, 
rea a 75 de ani de la răs
coala țăranilor din 1907 și 
a 20 de ani de la încheie- 
rba cooperativizării agricul
turii. în țara noastră, mo
mente cu o semnificație 
deosebita în viața țărăni
mii. a întregului nostru 
popor.

La lucrările plenarei iau 
parte, ca invitați, primii

secretari ai comitetelor ju- ■ 
dețene de partid și secreta
rii pentru problemele mun
cii de partid în agricultu
ră, directori generali ai 
direcțiilor agricole județe
ne, cadre cu munci de 
răspundere din ministere 
și organe centrale, organi
zații de masă și obștești, 
locuitori ai satelor în care 
au avut loc răscoale țără
nești în anul 1907, partici- 
panți Ia înfăptuirea co
operativizării agriculturii 
în țara noastră, cadre din 
agricultură. oameni ai 
muncii din unele unități a- 
gricble care ntr sînt membri 
ai Consiliului Național al 
Agriculturii, alți invitați.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Etnii 
Bobu, membri: al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Nați
onal al Agriculturii, Indus-

Obiectivul prioritar al vieții po'itice
Redresarea activității 

economice
de la 

analizat 
activita- 
a birou-

Trăgînd 
ce se 

din bi- 
economic

Alegeri în 
organizațiile 

de partid

Acasă
mai dădea cîte un sfat. 
Apoi a luat hotărîrea să 

inginerul silvic revină în Valea Jiului, 
j Gheorghe Tudorache iu- Ce l-a determinat? 
I bește pădurea o dove-

In pag, a 4 a

J

în timpul liber mă 
‘ să 

unul 
____ însă. 

Nu cunoașteam pe nimeni 
în Tulcea, mă simțeam 
singur. Aici în Vale am 
muncit atîția ani. am a- 
tîția colegi și prieteni.

în biroul sectorului Pe- 
trila al U.F.E.T. au rea
părut tablourile cu coră- 
bii și vapoare și ingine
rul s-a apucat vîrtos de 
treabă, pregătește o sur
priză tehnică în exploa
tarea pădurilor. despre 
care vom scrie în curînd 
în timpul liber se întîl- 
nește cu ortacii de mun
că și prietenii, sporovăind 
despre pădure și mare, se 
simte ca acasă. Că vorba 
aceea, cine a sorbit apă 
din Jiu...

dește și faptul că fiica sa ma; plimbam, voiam 
cea mare se numește Co- jeg 0 ^ere de 
druța, iar fiul răspunde sJngur nu mergea 
la apelativul Călin. In - 
Șurean șl-a dovedit, ani 
de-a rîndul, priceperea 
și pasiunea, subit l-a a- 
pucat însă dorul de Juri- 
lovca natală. Din Vîrful 
lui Patru visa malurile 
mării, prin cătarea ure
chilor măgărușilor dobro
geni. imagine pe care o 
„moștenise" de la poetul 
Dumitru Mureșan, fost 
dascăl acolo. Și-a cerut 
transferul la Tulcea, în- 
tr-un post călduț și bine 
remunerat, putea să-și 
viziteze, cînd voia, părin
ții și rudele. Și totuși, a 
„rezistat" în Deltă numai 
doi ani și-o lună. La te
lefon, ținea .mereu legă
tura cu sectorul U.F.E.T.
Petri,la; cu oamenii săi, le

i 
t 
J

j 
î
i
i

Ion VULPE j

• Actualitatea 
lume

• Programul 
săptămînal

in

TV

■ Din realizările Consiliului popular din Lu
peni’ '

■ Adunări generale ale oamenilor muncii
■ Rubricile noastre: „Răspundem cititorilor",

„Vă informăm" :
(In pag. a 2-a)

iE „Să muncim și să trăim în chip comunist"
S Raid prin unitățile de alimentație publică 

de categoria 1.
(In pag. a 3-a)

triei Alimentare, 
turii și Gospodăririi Apelor.

în unanimitate, a fost 
aprobată următoarea ordi
ne de zi :

1. Raport cu privire la 
măsurile întreprinse, pen
tru pregătirea și desfășu
rarea campaniei agricole 
de primăvară în lumina In
dicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Sociaiiște 
România,” ir țes; Hor sfi dt*2- 
cretelor Consiliului de Stat, 
recent adoptate,- referitoare .. 
la îmbunătățirea activității 
în agricultură ;

— Program .țmprjniând 
acțiunile din campania de 
primăvară în domeniul, ce
realelor, plantelor tehnice, 
legum leu Hurii, pom ic ti 11 u r i i, 
viticulturii, producerii fu
rajelor. mecanizării și im-

(Continuare in pag. a 4-a)

Pentru înțelegerea idei* 
lor și sarcinilor din 
cuvîntările secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la ședința de lucru a C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, pentru inte
grarea comuniștilor și 
celorlalți oameni ai mun
cii 
de conducerea partidu
lui «■•• „ 
vind corelarea șl reașezarea 
prețurilor cu amănuntul 1* 
produsele agroalimențare, 

■precum;șl privind majora- • 
rea retribuțiilor tarifare ale 
personalului muncitor. a 
alocațiilor de stat pentru 
copii și a pensiilor — ca 
o ^perință obiectivă a pro
gresului economic și social 
al patriei, a bunăstării po
porului nostru — aceste do
cumente vor fi dezbătute, 
în perioada februarie — 
martie, în toate cursurile t 
învățămîntului politico-ide
ologic, în completarea teme
lor programate. In acest 
scop, în această săptărhînă, 
se desfășoară în localită
țile municipiului nostnl 
instruirea propagandiștilor

deplinirea planului la . ex
tracția de cărbune.

Realizarea grâbnică a a- 
cestui obiectiv prioritar — 
redresarea —■ se ■ impune 
cu atit mal mult cu cît 
in acest an colectivul mi
nei Livezeni are sarcini 

sporite trebuind 
să extragă 700000 
tone de cărbune, 
iar pînă la sfîr- 

cincinalului 
la o 

de 
A-

în . măsurile luate

și statului jpri-

șitul 
să '■ajungă 
producție

■ de tone.
cere din partea

Conferința de dare de 
seamă și alegeri a organi
zației de partid 
mina Livezeni a 
critic și autocritic 
tea comitetului și
lui său, munca organizato
rică și politico-educativă, 
pe fondul unor _____ 
nerealizări de pro
ducție și neajun
suri.
concluziile
impun 
lanțul 
nesatisfăcător 
tat în darea de seamă — 
peste 20 000 tone de căr
bune rămînere sub plan 
numai în perioada trecută 
din acest an. ca să nu mai 
amintim nerealizările din 
anul trecut — dezbaterile 
conferinței s-au ocupat in
sistent de căile pe care 
trebuie canalizată prioritar eipanți la^discuții — Mihai 
întreaga muncă de partid, 
eforturile comuniștilor pen
tru mobilizarea colectivului 
de mineri la redresarea 
activității economice și în-

prezen- 1 000 000 
ceasta 
colectivului — s-a subliniat 
în conferință — o mobili
zare exemplară sub, toate 
aspectele, în care scop or
ganizația de partid trebuie 
să-și îndeplinească cu mal 
mult dinamism rolul de 
conducător politic. Așa cum 
au arătat numeroșii partl-

Apetrei, Constantin Căpri
ță. Gheorghe Himiniuc,

Iosif BALAN

(Continuare in pag. a 2-a) /Continuare In pag a 2-«J

Serile ziarului „Steagul roșu1'

nerească. Faptul că mulți J 
dintre participant! și-au I 
manifestat satisfacția de l 
a beneficia de astfel de 1 
acțiuni este încă o dovadă J 
a eficienței acestora.

la Lupepi j 
vocal-instrumen- Ț 

Liceul industrial tal „Acustic", al Co- J 
Premiul III : Puiu mitetului municipal U.T.C., J 

la va susține în cadrul ț 
serilor ziarului aostru un 

în- recital de muzică disco 
di- rock si country.
ti- Mircea BUJORESCU

asigurat frumoase premii 
în obiecte) s-a axat pe teme 
de cultură generală și a 
desemnat, drept cîștigători ; 
Premiul I : Ionel Parna. 
student la Institutul de 
mine din Petroșani ; • Pre- • Mîine, 
miul II : Ritter Lorelei, e- grupul 
levă la Liceul industrial tal 
minier ; I„ _ .. __ ,
Bucur — electrician 
I. C. M. M. Petroșani.

Așadar, încă o seară 
eărcată de manifestări 
verse, într-o atmosferă

” distractiv-educativă. 
și Genu Tuțu, veșnicul „neli- 
l’a niștit" din fața magneto- 

.... . ‘ ’ cu 
zeci de întrerupătoare pen
tru efectele de lumini, a 
prezentat o reușită retro
spectivă a muzicii tinere 

ca organizată la Casa de 
Petroșani este, 
una dintre cele 
din Valea Jiu- 
și în ceea ce

Ieri, manifestările cultu- seară 
ral-educati ve, artistice 
distractive au început 
ora 17,00, la Casa de cui- toanelor și pupitrelor 
tură din Petroșani,, de ase-...................
menea, o gazdă foarte bună 
a acțiunilor întreprinse de 
ziarul nostru. Peste 600 de( ziarui nosuu. veste ovu uc

j spectatori, tineri și vîrst- din ultimii 10 ani. ^Discoțe-

i
j
î nici, s-au amuzat copios la 

premiera absolută „Vespa- 
' sian al ll-lea". o comedie 
, pusă în scenă de, formația 

de teatru a Casei de cultu
ră. o piesă bine jucată, cu

1 multă priză la
1 Mulțumim și pe
i cale Casei de cultură
, a prezentat premiera
I cadrul

••Steagul roșu»".
Apoi. împreună cu

' peste . 200 de tineri și ti- 
i here. muncitori, elevi și 
) studenți din Petroșani am 

' ț participat la o frumoasă

public, 
această 

că 
în

„Serilbr. ziarului

cei

cultură din 
intr-adevăr, 
mai reușite 
lui. Chiar 
privește disciplina în sală, 
bufetul (la •.■are s-au gă
sit gustări și răcoritoare), 
dar, mai ales muzica bine 
aleasă și efectele de 
mini inspirat folosite 
dișc-jockey. într-una 
„pauzele de dans" am 
ganizat un concurs 
hoc".
gă".
cu sprijinul i Comitetului 
municipal U.T.C. (care a

Itf- 
de 

din 
or- 

„ad- 
gen „Cine știe eîști- 

Concursul, organizat 
sprijinul i

URICANI. La Casa, de cultură din Uricani. în 
prezența unui public numeros, dornic de muzică și 
poezie a avut loc ieri după-amiază, în cadrul acțiu
nii „Serile ziarului «Steagul roșu»", un spectacol 
de muzică populară susținut de filarmonica „Cindre- 
lul" din Sibiu, după care a urmat întîlnirea cena
clului literar „Flori de mină" cu tineretul din loca- 
.litate. La cabana oamenilor muncii de la Cîmpu 
lui Neag, tinerii de la I. M. Uricani au organizat o 
seară cultural-educativă. Formația clubului tineretu
lui „Subterana" a oferit .participanților „un buchet" 
de muzică ușoară și folk, majoritatea compoziții 
proprii. (C.G.). ’ ..

5

I
*

*
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Din realizările Consiliului 
popular din Lupeni

Instruirea
propagandiștilor

Redresarea activității economice
(Urmare din pag. 1)

Ritmul construcțiilor dinLupeni își are un co
respondent sensibil în activitatea Consiliului popu
lar orășenesc, orientat cu consecvenți spre crearea 
unui sistem optim de servicii către populația din 
viitorul centru civic. Modernizarea orașului este în
soțiți de perfecționarea vieții social-culturale a mi
nerilor, a tuturor oamenilor muncii. Cîteva din rea
lizările din ultimul timp sintetizeazl preocuplrile 
edililor care au început 
mult înaintea primăverii.
• FLORĂRIE. în 20 

februarie s-a deschis, în 
zona actualului centru ci
vic (pe artera comercială 
a orașului) o modernă 
florărie. Este amenajată 
din inițiativa Consiliului 
popular orășenesc și in 
colaborare cu întreprin
derea de sere din Arad, 
de unde se primesc flori, 
încă din primele zile a- 
ceastă nouă unitate co
mercială a fost vizitată 
de sute de locuitori, fapt 
care demonstrează cu pri
sosință necesitatea unui

. astfel de magazin ce va 
fi bine aprovizionat tot 
timpul.
• AMPLĂ ACȚIUNE 

GOSPODĂREASCĂ. Un 
mare număr de cetățeni, e- 
levi și peste 30 de mașini 
și utilaje au participat du
minică la o amplă acțiune 
gospodărească desfășurată 
m Lupeni in scopul îmbu

acțiunile gospodărești cu

AL
au

• NOUL LOCAL 
POȘTEI. De curînd 
început lucrările de con
struire a noului edificiu 
al poștei din Lupeni, am
plasat în zona Vîscoza IV, 
în apropierea complexu
lui comercial din acest 
cartier.
• MODERNIZAREA SĂ

LII DE SPORT a orașului 
Lupeni este o lucrare aflată 
în plină desfășurare. A fost 
amenojato o tribună pentru 
spectatorii prezenți la ma
nifestările sportive și se în
treprind ample lucrări des
tinate perfecționării condiți
ilor igienice din vestiare, 
necesare unei activități 
sportive de calitate.
• SPAȚII COMERCI

ALE. în perioada imediat 
următoare, la parterul 
blocului 8 din cartierul 
Bărbăteni, prevăzut cu 
spații comerciale la par
ter, se vor muta o unita-

nătățlrir structurale a salu- te de confecții și mai 
brizării- Cu sprijinul intre- multe magazine (metalo- 
prinderilor și al asociațiilor chimice, menaj, parfume- 
de locatari din oraș s-au rie).
efectuat lucrări și pe
DN 66 A. T. SPATARU

--------------------------------------- _--------------------

Răspundem cititorilor
' • LEPĂDAT UȘURELU, Petroșani. iSugestiile dv. 

cu privire la funcționarea lifturilor din cadrul spi
talului municipal Petroșani, au fost trimise pentru 
soluționare conducerii, care le-a soluționat cu opera
tivitate. Pentru a nu se face risipă de energie elec- 

, trică transportul se face doar pentru 5—6 persoane 
în același timp și nu pentru fiecare în parte. Dispo- 

• ziția a fost afișată. • E. HEBIȘAN, Uricani. Cele 
relatate de dv. au fost discutate cu conducerea I.C.S.
Mixtă Lupeni. Au existat intr-adevăr deficiențe în 
colectarea ambalajului din sticlă. Am fost informați 
că s-au luat măsuri ca unitățile „Alimentara" din 
localitate să colecteze astfel de ambalaje. Dacă mai 
există neajunsuri în această direcție vă rugăm să re
veniți. • ANONIM, Aninoasa. Nu putem să acordăm 
credit unor persoane care nu-și susțin afirmațiile. 
• MARIA BALIN, Aninoasa. Pentru clarificarea scri
sorii dumneavoastră vă rugăm să treceți pe Ia re
dacție.

'Urmare din pag. 1)

și propagandiștilor-agitatori 
din sistemul învățămîntu- 
lui politico-ideologic. Dez
baterile, seminariile, con
sultațiile, activitățile meto
dice ce se organizează în 
cadrul instruirii sînt me
nite să asigure o bună pre
gătire și înarmare a propa
gandiștilor șî propagandiș- 
tilor-agitatorl cu modali
tățile practice de conduce
re a cercurilor de învăță- 
mînt în vederea însușirii 
de către cursanți a sarci
nilor din documentele șe
dinței comune de lucru a 
C.C. al P.C.R. și a Con
siliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, 
precum și din decretele 
Consiliului de Stat. Se are 
în vedere înțelegerea de 
către toți comuniștii și oa
menii muncii din Valea 
Jiului a cerinței de a par
ticipa cu eforturi sporite 
la creșterea producției de 
cărbune, reducerea costuri
lor de producție, obținerea 
de economii.

loan Ilie, Dumitru Tivdă, 
Aurelia Pipan, Costache 
Poroșniuc, Aftonie Costea, 
Mireea Secrieru, Vasile 
Daisa și alții — colectivul 
minei are reale posibilități 
de a se ridica la nivelul 
sarcinilor economice ce-i 
sînt încredințate, o garan
ție în acest sens constitu- 
ind-o faptul că în rîndu
rile sale numărul membri
lor de partid se află în 
raport de 1 la 3 oameni ai 
muncii. Or, tocmai folosi
rea mai bună a acestui 
important potențial politic 
ce se află prezent la toate 
locurile de muncă, în toa
te compartimentele de ac
tivitate îi revine ca sarcină 
deosebită comitetului de 
partid și biroului său în 
vederea mobilizării colecti
vului la 
tuoasă.

Prin 
dotarea 
laje
creștere vertiginoasă, 
acest an urmînd să ajungă 
la 7 numărul complexelor 
mecanizate de susținere in
troduse în subteran. De a-

ceea se cere acționat cu 
fermitate pentru a ridica 
OMUL la nivelul dotării 
moderne și a tehnplogiilor 
avansate, comitetul - de 
partid trebuind să Oriente
ze preocupările consiliului 
oamenilor muncii, cele ale 
organizațiilor U.T.C., de 
sindicat și O.D.U.S. spre 
ridicarea nivelului pregăti-

au
Și

de

o activitate fruc-

grija 
minei 

moderne

partidului 
cu 
este

uti- 
în 
în

Alegeri 
în organizațiile 

de partid

rii profesionale al persona
lului muncitor, maiștrilor 
șî cadrelor tehnico-ingine- 
rești, mai ales din dome
niul electromecanic, ca și 
spre întărirea ordinii și 
disciplinei, răspunderii în 
muncă. în condițiile extin
derii mecanizării comple
xe, pe baza căreia îi revine 
colectivului sarcina de â 
ridica în acest an producti
vitatea rpuncii la 1,2 tone/ 
post pe întreprindere, nu 
mai. poate fi îngăduită in
disciplina — în anul trecut 
absențele nemotivate în 
număr de peste 10 000 și 
cele peste 854 ore stagnări

ca uzate de numeroasele de
fecțiuni electromecanice 

’dijmuit grav producția 
realizările colectivului 
iar ca atare comitetul
partid nou ales și biroul 
său, organizațiile de bază, 
toți comuniștii trebuie să 
intensifice la maximum 
munca politico-educativă 
folosind toate mijloacele a- 
cesteia. Conferința a cerut 
comitetului ‘de partid și 
biroului său să-și îmbunătă
țească stilul și metodele 
de muncă, să-și întă
rească rîndurile prin pri- 
mireq, de noi membri, să 
folosească mai bine în con
ducerea activității econo
mice comisiile pe probleme 
și să-și Intensifice contro
lul în această activitate. 
Totodată, revine ea sarcină • 
comitetului de partid ’să 
activizeze toate colectivele 
de agitatori și mijloacele 
propagandei audio-vizuale, 
să dinamizeze desfășurarea 
învățămîntului politico- 
ideologic și întregul proces 
de educațle comunistă și de 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste în colectivul minei 
— activitate politică al că
rei rezultat să fie grabnica 
redresare economică, înde
plinirea planului pe acest an.

ir»nrrmuji

Aplicarea principiului muncii colective
'Urmare din pag. 1)

tn atenția 
colecționarilor 

de insigne
in acest an. în acest fel 
înțelegem noi să ne adu
cem contribuția la recu
perarea compensațiilor 
bănești acordate de stat 
oamenilor muncii. Avem 
un cuprinzător program 
de măsuri care prevede 
reducerea cheltuielilor 
materiale la nivel de for
mații de lucru, schimburi 
de producție, de sporire 
a productivității muncii 
și de mărire a vitezelor 

din 
să 
de

ia răspundere, se va mer
ge practic pînă la desfa
cerea 
muncă, 
menea, 
început 
duale îndeosebi cu mem
brii de partid care 
astfel de prpbleme.

Pe agenda de lucru 
comitetului nostru 
partid stau în acest 
sarcini mobilizatoare. 
Prin intensificarea muncii 
politico-organizatorice și 
educative, prin calitatea 
a-estora, vom reuși în 
primul trimestru al anu
lui să recuperăm restanța 
He 13 000 tone de cărbune 
din anul precedent și să 
ne îndeplinim angaja-

de U.T.C., al fiecărui or
ganizator de grupă sindi
cală. Atitudinea combati
vă, fermă și intransigentă 
față de neajunsuri îl ca
racterizează pe fiecare 
membru al colectivului 
nostru, lată un singur e- 
xemplu. Atunci cînd Du- 
mttru Antonie, Nicolae 
Bănică, Alexandru Cru- 
ceru, Gavrilă Mangu, Pe
tru Puspakcher, Nicolae 
Cîrcu, membri de partid, 
au lipsit nemotivat, eo- 
mubiștii Teodor Boncalo, 
Constantin Lupuleseu, 
Paul Grasu, Petru Blen- 
dea, Gheorghe Dobroiu, 
Gheorghe Turcaș, Virgil 
Vîlcu, au luat poziție, a- meniul de 8 000 de tone 
tenționindu-i că la prima de cărbune pe care colec- 
abatere vor fi aspru trași tivul nostru și l-a asumat

contractului de 
Trebuie, de ase- 
să spun că am 
discuțiile indivi-

au

a 
de 
an

ț

de avansare. Minerii 
Lupeni sînt’ hotărîți 
răspundă prin fapte 
muncă exemplare chemă
rii partidului, secretarului 
său generai, tovarășul 
Nicolae C'eaușescu, de a 
spori producția de cărbu
ne cocsificăbil..

ț 

i

Au apirut insignele 
care marchează cea 
de-a VlII-a ediție (ce se 
desfășoară duminică in 
Paring) a tradiționalei 
și popularei competiții 
de schi in Valea Jiului 
organizată de ziarul 
nostru. Insignele, pe 
fond roșu în acest an, 
se pot procura de Ia se
diu; redacției. Ele pot 
fi achiziționate și du
minică dimineața la 
teleseaun eind schiorii, 
mari și mici, vor urca 
spre pîrtiile atractivu
lui concurs integrat in 
manifestările ,.Daeiâdei". ‘

Instantaneu
drill magazinului <le ar
ticole sportive din Vul
can.

Rezultatele nu sînt pe măsura
cerințelor de calitate

întărirea ordinii și disci
plinei in producție, respec
tarea tehnologiei de fabri
cație, întreținerea instalați
ilor și utilajelor clin dota
re, cit și asigurarea asisten
ței tehnice- pe toate schim
burile au făcut obiectul 
unei ample analize în adu
narea reprezentanților oa
menilor muncii de la între
prinderea de morărit și 
panificație Petroșani. Re
alizările obținute în_ cursul 
anului 1981 oglindesc efor
tul întregului -colectiv pen
tru a spori eficiența econo
mică a fabricii. în perioa
da amintită producția netă 
a fost depășită cu 3 580 mii 
lei. însemnate depășiri s-au 
obținut - și la sortimentele 
fizice ca de exemplu la 
piine — plus de 1 690 tone, 
în contextul acestor reali
zări, parii’ipanții 'a discu
ții Constantin Dragomir, 
Bri ?,itta Fuchs, Tiberiu Po
pescu, Dumitru 1 lean. u. 
Radu Gheorghe și alții, au

evidențiat critic și autocri
tic neajunsurile existente 
in starea disciplinară, ; în 
pregătirea profesională a 
unor- oameni, care au con
dus la refuzarea în unele 
zile de către rețeaua comer-

Adunări generale 
ale 

oamenilor muncii

cială a unei mari cantități 
de pline datorită calității 
neeorespunzătoare, în va
loare totală de 107 000 lei. 
Vorbind despre cerințele 
întăririi disciplinei, mai
strul morar Damian Min- 
teoan arăta.; „Cele 360 zile 
absențe nemotivate, cit .și 
486 ore ele -stagnare din 
cauza defecțiunilor •electro
mecanice și altor neglijențe 
ia blo< ăi j de spații, în
seamnă, de fapt, 20 de zile 
efectiv nelucrate. pe trei

schimburi, care , a ți us la; ' 
muncă în asalt îti -.vLatuftâ** 
calității".

Șeful fabricii de la Li- 
vezeni, Ștefan Mirza arăta i 
„în. ultimul timp am fost 
mai exigeați cu toți cei ce 
nu-și făceau datoria. în 
felul acesta am reușit să 
ridicăm nivelul calitativ al 
pîinii dar aspectul comer
cial lasă încă de dorit. E- 
fortul permanent al colec
tivului nostru, este de a 
face o piine, la care con
sumatorii noștri să nu mai 
aibă ce reclama". Legat de 
lărgirea gamei sortimenta
le, de calitatea superioară 
a produseloi- de panificație 
care incumbă o bună pre
gătire profesională a tutu
ror lucrătorilor, inginer Io- 
zefina Kuron, propunea re
alizarea, în acest an, a 
două cursuri de calificare 
— unul pentru muncitorii 
de la fabricarea pîinii șl 
unul pentru morari. .

Teodof ARVINTE 1

II
II

■ PENTRU SCHIORI. 
Mai sînt două zile pînă la 
competiția de schi „Cupa 
«Steagul roșu»", organizată 
de ziarul nostru. îi infor
măm pe cei care doresc să 
concureze la această mani
festare sportivă că se pot 
înscrie pe listele de con
curs la sediul redacției 
noastre.

■ bacalaureatul 
1982. Examenul de baea-

laureat 1982 va desfă
șura in două sesiuni: de 
vară — între 21 și 30 iunie; 
de toamnă — intre 13 și 
22 august. Se vor putea 
înscrie la examen (care va 
consta în trei probe: o lu
crare practică ; o lucrare 
scrisă la limba și litera
tura: română"*, o lucrare scri
să la una clin două, disci
pline de învățăminte func
ție de profilul pentru 
care optează candidații) 
proniovații claselor a XII-a 
de liceu, cursuri de zi, pre
cum și.,ai claselor a XIII-a 
de liceu, cursuri serale.

din promoțiile 1982, 1981 și 
1980. -

■ SA CUNOAȘTEM LE
GISLAȚIA a lost tema in- 
.tîlniril organizată de Comi
tetul orășenesc U;T.C. in
tre tineri din căminul nr. 
3 și jurista întreprinderii 
miniere Vulcan. După pre
zentarea materialului 
neri în derivă" au 
dezbătute cerințele 
conviețuiri în cămin și pre
vederile Decretului 400 ăl 
Consiliului de Stat alR.S.R.

■ NOI APARTAMENTE, 
în aceste zile. 30 de fami
lii din Petrila se vor muta

;„Ti- 
fost 

bunei

în’apartamente noi și con
fortabile. Ele se află în 
blocul 36 E, cu 3 scări, 
construit în noul centru 
civic al orașului.

■ VÎNATOREAȘCA. O 
veste de mărțișor “ pentru 
urmașii lui Tartarin din... 
Valea jiului : pînă la 15 
martie se pot vîna viezuri, 
jderi, turturele, . porumbei 
sălbatici, grauri și alte zbu
rătoare, dăunători cu păr 
sau pene, în afara celor 
ocrotite de lege. Cu . auto
rizație . individuală pot ■ a- 
junge trofee urșii și rîșii, 
dar, cum se . mai întîmplă

în astfel de cazuri, vînă- 
tor'ii pot ajunge de... rîs.

■ REVIZII TEHNICE 
ANUALE. Am aflat de la 
sing. Octavian Naște, șeful 
filialei Dacîa-service de la 
Paroșeni, că au început re
viziile tehnice anuale ale 
autoturismelor.

■ ÎNTR-UN 
SĂRBĂTORESC, 
ristic unor astfel
mente, oamenii muncii de 
la, C. C. S. M. Petroșani au 
urat multă sănătate vetera
nului Clement Bărnuțiu

CADRU
caracter 

de eveni-

care s-a pensionat. Este un | 
miner priceput și plin de I 
inițiativă ! face parte din I 
colectivul G.G.S.M. după ce I 
a muncit 26 de ani ’ la 
I. M. Lonea, unde a fost 
un cunoscut șef de brigadă 
situată pe loc de frunte 
întrecerea socialistă.

Rubrici realizată
Tiberiu SPĂTARI

I
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/ * SÂ MUNCIM Șl SÂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST"
Mîndria a rosti numele brigăzii

| j Brigadierul Cornel Țîr 
I a zimbit ușor, cu ochii 
' inundați de soare, cînd 
I am adus în dialogul cu 
ț el numele brigăzii sale în 
* asociere directă cu gîndu- 

■rile și faptele angajante 
| de întrecere ale ortaci

lor.
— Nu eu, băieții, orta

cii au fost cu ideea ca 
I brigada noastră să aibă 

inițiativa unei
I de anvergură între 
j rit ce lucrează la 
i jele cameră.
, - Ce obiective
' riți ?

iI

întreceri 
mine- 
abata-

urmă-

— Dorim ca 
abatajul came
ră nr. 102—103 iar

muncii de 400 kg/post. școala brigăzii trebuie fă
cută următoarea remarcă: 
chemarea la întrecere cu
prinde — pe lingă anga
jamentele de producție — 
nu mai puțin de unspre
zece obiective vizînd ca
lificarea a șase ortaci din 
brigadă, permanentizarea 
a patru nou încadrați,, în
tărirea disciplinei muncii, 
angrenarea membrilor 
brigăzii în acțiuni de re
ducere a consumului de 
material lemnos pentru 
armare și de energie e- 
lectrică, de întreținere co
respunzătoare și folosire 
la capacitatea maximă a 
utilajelor, dar și de parti
ciparea la acțiuni cultu
ral-educative și sportive 
comune.

Sînt fapte ce dau mă
sura purului adevăr din 
cuvintele comunistului 
Cornel Țîr, cînd afirmă; 
„Pe oameni mă bizui, in 
primul rînd, in 
angajamentelor 
cere".

O brigadă 
nume degajă 
mîndrie 
pentru componența săi.

— La producția fizică 
de cărbune o depășire de 
2 500 de tone pe acest an, 

la productivitatea

lege mai bine esența a- 
ducerii la numitorul co
mun a valorii oamenilor 
crescuți și formați la

din sectorul I 
al minei -Lonea 

fie în acest 
o stație-pi- 
al ritmllri- 

înalte în 
extracția cărbu
nelui, un cata
lizator al' ' în
trecerii mineri
lor Văii Jiului 
de la acest 

■. de lucrări.
tmai dorim 
de ce să 
spunem

Alexandru Abrudan moș
tenise de la tatăl său pa
siunea pentru profesia de 
mecanic de locomotivă. Și, 
după absolvirea ^școl ii pro
fesionale de la Depoul 
C.F.R. Petroșani, a devenit 
mecanic de locomotivă. 
Cele peste 3 000 de trenuri 
conduse de el pe secția de 
circulație a RCM-ului Pe
troșani nu au înregistrat 
nici întîrzieri și nici eve
nimente. La Depoul de lo
comotive C.F.R. Petroșani a 
muncit timp de 27 de ani. 
Apoi Alexandru Abrudan 
a fost promovat în 1970 ca

Frumoasa tradiție de ce
ferist în familia Abrudan 
se păstrează și acum. A 
tțeia generație a lui Alei 
x^țidru Abrudan a îmbră
țișat tot meseria de meca
nic de locomotivă. Băieții 
săi Arcadie și Alexandrii 
se numără printre meeani4 

■ cil ■ fruntași ăi Remizei de 
locomotive C.F.R. Petroșani.

Mecanicul de locomotivă, 
actualmente operatorul Ale
xandru Abrudan este mîn- 
dru că a treia generație 
din familia sa a îmbrățișat 
tot profesia de mecanic de

în

gen
Și

n-o
des

chis — ca brigada noas
tră să fie mai bine cu
noscută în tot ce are ea 
mai bun în modul de or
ganizare și dăruire mine
rească.

Privesc brațele vînjoa- 
se cu palmele mari și bă
tătorite. în timp ce re
petam întrebarea, el își 
frămînta degetele mari șt 
noduroase cuprinse parcă 
de nerăbdarea de a prin
de vîrtos unealta de 
muncă.

— Deci ce obiective 
v-ați stabilit în angaja
mente, tovarășe Țîr ?

CÎND?

— Pe ce vă bizuiți în 
realizarea angajamente
lor ? '‘
— Pe oameni, in pri

mul rînd !
Este convingerea matu

rității unui 'miner cu un 
activ de patru ani la con
ducerea brigăzii, ani
care, pe același plan cu 
cărbunele, a pus în 
trul preocupărilor 
creșterea și modelarea 
profesională dar și moral- 
politică, cizelarea „ca om" 
a mai tinerilor săi ortaci. 
Iar știind toate acestea 
nu te mai miri dacă azi. 
cînd ii ceri brigadierului 
să-ți vorbească despre or
tacul cel mai destoinic, 
cel mai de încredere, el 
se hotărăște cu greu. 
„Buni sînt și șefii de 
schimb Ion Curtean, Sil
viu Negru, Nicolae Cursa- 
che, Ilie Mihoc, .și mine
rii Nicolae Olaru, Petru 
Curtean, Miron Trăilh și 
vagonetarul Viorel Se- 
chel și toți ceilalți. Și 
unii și ceilalți sînt la fel 
de aprigi la muncă, de 
disciplinați și de săritori 
in ajutorul ortacilor, la 
chemările brigăzii, ale 
sectorului. Pentru a înțe-

een- 
sdie

i

sesc, în largul străzii, cuvinte, vulgare : i 
„Cînd se vor «molipsi» și ăștia de puțină i 
civilizație ?.",. .•<; ș

— Un cumpărător care a comis impru
dența să pună întrebări vînzătoarei și

Acest cuvînt neaoș românesc face parte 
integrantă din vorbirea curentă. De obicei 
se găsește într-o propoziție interogativă. 
Mereu îl întîlnim, la concret, în vorbirea 
celor ce se întreabă cu privire'la o situ- ----, . ... .
hție său alta, legată de viața gotidiană. care a fost repezit cu duritate; „Cînd o 
Astfel, auzi frecvent: ■ ” ’ ’

— Un conducător auto: „Cind naiba 
pietonii ăștia o să învețe să traverseze 
strada- ea lumea?".

— Un pieton care nu poate traversa 
nici pe „zebră" din cauza bolizilor pe 
patru roți care nu catadicsesc să oprească: 
„Cînd le va intra în cap că la trecere 
de pietoni, noi cei «per -pedes».' avem pri- 
oritate ?". ; ’ •

> Un navetist înghețat in stația de
autobuz : „Cînd oare o să eireule și auto
buzele după orar?"; .

— Un cetățean revoltat de atitudinea 
ireverențioasă a unor trecători, care folo-

■să avem și noi parte de un comerț civi
lizat?".

— O vînzătoare care a fost jignită ne
justificat de către un cumpărător cusur
giu: „Cînd o să ajungem să servim nu
mai cumpărători care știu să se com
porte ?“.

La toate aceste întrebări, un mucalit,, 
culegător de folclor a răspuns, dezinvolt ; 
„Cînd o face plopul pere !“.. „Și răchita 
mieșunele a completai un alt culegător 
de folclor.

— Ba nu ! Cîiîd opinia publică o să-și 
spună cu adevărat cuvmtul — a replicat 
un realist. (Ioan BARDAC).

Raid prin unitățile de alimentație 
publică de categoria I

realizarea 
de intre-

al cărei 
justificată 

muncitorească

Text și foto:
Adrian POPA

Patinoar ?
începînd cu ziua de 7 

nuarie curtea tovarășei

operator de tracțiune la . locomotivă. Acum așteaptă 
Regulatorul de circulație eu nerăbdare să-i . crească 
din Petroșani. nepoții... (Adriana ANDREI)

Dacă avem pretenții, de ce 
uităm de obligații?

o putea. E oare admisibilă 
o asemenea comportare ? 
Un debit de 2 460 lei are și 
Dan Bordea din blocul A 2, 
apartamentul 25, precum și 
Gheorghe Ciobotaru, eu o 
restanță de 2 000 de lei. A- 
partamentul 43 din blocul 
A 6 este locuit, după cum 
aflăm de la asociația de 
locatari, doar de Antoniu 
Bunea. De lăfăit se'Jăfăîi&Ș- 
te, dar datoriile nu le plă-

ia- 
. ____ - . E-

lena Boiangiu ce locuiește 
la nr, 20/4 din • strada A- 
viatorilor, cartierul Aero
port Petroșani, s-a trans
format în patinoar. în 8 
ianuarie a sesizat acest 
fapt la dispeceratul 
E.G.C.L., aflat în apropiere. 
A doua zi au venit lucră
tori ai E.G.C.L., au văzut 
ce-i de făcut promițind că

11 ianuarie,

trecut de a-
ci

luni, deci în
vor reveni să efectueze re
parațiile. A
lunci nu o zi, două
vreo 50, dar pe semne că 
au uitat de ’ promisiune. 
Ar. fi timpul să-și amin
tească.

Apartamentele conforta
bile din blocurile aflate în 
raza de activitate a Asoci
ației de locatari nr. -1 Vul
can ’sînt locuite, în marea 
lor majoritate, de oameni 
ai muncii care le păstrea
ză și le îngrijesc ca pe o 
avuție obștească dată lor. 
în folosință pentru ă le 
asigura condiții optime, ci
vilizate de viață. Și acești 
locatari conștiincioși își a- 
mintesc cu regularitate că tește deși .suma lor se ri- 
au de achitat la asociația dică numai la asociație ia 
de locatari unele obligații _
bănești așa că aceștia nu 
ridică probleme. Numărul 
lor este mare și nu inten
ționăm să-i popularizăm în 
coloanele ziarului nostru. 
Dar de la asociația de lo
catari am primit o listă cu 
cei ce „uită" timp îndelun
gat să-și achite obligațiile 
ce le revin. Nu vrem să 
generalizăm, dar o parte 
dintre ei nu prea sînt e- 
xemple nici în producție, 
se plimbă de la o unitate 
economică la alta sau pur 
și simplu nu lucrează.

După cum rezultă din ta
belul sosit la redacție, in 
fruntea acestora se află 
Ana Moldovan din blocul 
14, apartamentul 18. care 
are o datorie de 7 500 de 
Iei la asociație. Nu se a- 
chită de obligații deoarece, 
după cum aflăm, tot de la 
asociație, nu lucrează nici 
unde, iar activitatea neor
ganizată, in afara vreunei 
unități, nu-i asigură o rP- 
m unerare perm anentă. Co- 
stieă Alstanei din blocul 
A 5 are un debit la asocia
ție in valbare de 3 500 de 
lei, iar loan Dumitru din 
același imobil 2 4(H) lei. Ul
timul a plecat lâsindu-și

I soția să se des. urce cum

1800 lei. Printre cei ce nil 
se achită de obligații se 
mai numără Caro] Uzka, 
Anton Zagon, Vasile Torna 
din blocul A 4, Zoltan Dan
ga din blocul A 5 șl iista 
lor ar mai putea continua.

. Aspectul blocului, al bu
nurilor de folosință comu
nă, a zonelor verzi, depind 
în bună măsură de asoci
ația de locatari dar și de 
cei în folosința cărora se 
află apartamentele. Obliga
ția tuturor locatarilor este 

. să îngrijească aceste bunuri 
'eu responsabilitate de ade- 
vărați gospodari, șă-și edu
ce copiii în acest fel dar 
■să se și achite de obliga
țiile bănești fată de. aso
ciația dQ locatari și nu nu
mai față de aceasta. Rol 

. educativ în toate direcțiile 
aii organizațiile de partid, 
de femei, ale democrației și 
unității socialiste, respon
sabilii de bloc și scări, toți 
locatarii. Blocul în care 
locuim este al nostru, sfi-1 
păstrăm și să-l îngrijim cu 
toată responsabilitatea, să 

la acțiunile pa- 
caracter gospo- 

cartier, să no a- 
obligațiile bă- 
revin.

D. CRIȘAN

participăm 
triotice cu 
doresc din 
liitâm de 

nești ci’ ne

»

Am fost, am văzut și
Vă satisfac, tovarăși directori ?

■ • ■ am dat note.

scrie, albastru pe alb,„„Be
rărie". O sobă metalică in 
mijlocul-1 sălii ne dă de în
țeles că ar putea fi mai 
cald. Cam întuneric, mese 
și scaune metalice (la uni- :

I n-au

Localurile de alimentație publică de categoria I, 
oferă un cadru propice desfășurării unei activități 
comerciale civilizate, de ținută, cadru în care consu
matorilor Ii se oferă produse de calitate, servite cu 
un înalt’profesionalism. Se ridică sau nu la aceste 
calități, satisfac sau nu aceste cerințe localurile de 
categoria I din Valea Jiului 7 .Aceasta' este tema
anchetei noastre. tățile categoria

ELEGANT, REPREZEN TA TIV niNE șj
de zi și cofetărie. Realized- NU PREA ! 
zâ,50 la sută din sarcinile 
de plan din producție pro
prie, cele 55 de meșe cu 
220 de locuri sint . deservite 
de ospătari cu înaltă pre
gătire profesională. -Depăși
rea .cu peste 70 000 lei a 
planului de încasări pe 
luna ianuarie este 
ventă pentru

Insoțlți de Ioana Mihal-. 
ca și Maria Apostol, in
spectoare cu probleme de 
comerț, la consiliul popu
lar j udețean, descin dem la 
complexul „Minerul". In
tr-adevăr, un local repre
zentativ pentru întreaga 
Vale a Jiului, întrunind 
toate atributele unui resta
urant de categoria T. „Com
plexul, ne informează res
ponsabilul Vin tilă Borhină, 
cuprinde un restaurant, bar

■eauta') Acest „refugiu" de. 
iarnă, nu corespunde nici 
celor mai elementare nor
me de comerț. Mai ales că 
se percep prețuri de... cate
goria 1. Nici pentru un lo
cal de categoria a Jll-a 
n-ar face

4 pentru ca „Paringul" să fie 
intr-adevăr, la înălțimea.., - 
firmei. Nota 8.

lain. Nota... 3.

pre transfor
marea holuri
lor hotelului 
în „anexe" Ia 
sala de servi-

Urtii cîi- 
lă

mică (sau

eloc- 
__  , . 'activitatea 

desfășurata".. Dacă ar fi să 
acordăm note, media 
apropia de 10... Deci, 
gant, reprezentativ.

TERASA, GRADINA SAU BERĂRIE ?
de la mina Petrilâ). Spre 
surprinderea noastră, Ale
xandru Șaucă, responsabi
lul unității de categoria I 
(unitatea !), nu știe ce con
duce, dâr crede că e vorba 
de o grădină de-vară. Ne 
lămurim repede. Pe auto-

Alături de complexul 
„Minerul" o firmă ne ade
menește j „Terasa Mine
rul". In curte mormane de 
zăpadă, mese puse „alan- 
dala", una peste alta, un

Barul „Cen
tral", vad co
mercial, uni
tate care este 
(sau ar trebui 
să fie) de
asemenea reprezentativă. 
Pe lîrigă părțile bune, la 
barul „Central" o situație 
neplăcută așează o „pată" 
nedorită pe activitatea co
lectivului. Este vorba des-.

re.
enți stau
una

la mai multe ș,i mai mari),
pentru- că alții, cînd stau 
la masă,„uită să măi plece, 
în rest, e bine, dar e loc 
pentru și mai., Nota 7,

. „PARÎNGUL“ NU. E

grup sanitar blocat (aspect
pe care ni-1 relatează și ci
titorul Nicolae Avădanei rizația nr. 65/13 iulie 1981

La bucătărie 15 feluri de 
mîncare, restaurantul curat, 
elegant. Dar, lipsurile nu... 
lipsesc. în primul rînd di
ferența izbitoare între bra
serie și sala restaurantului, 
diferență de aspect (prețu
rile sînt la fel totuși). Lip
sesc șervetele de. pîn2ă și

CHIAR LA ÎNĂLȚIME 
paharele - cu picior. La 
Cafe-bar cafeaua se prepa
ră „la oală", deși indicați
ile sînt altele. Ospătarii, 
bine pregătiți profesional. 
Garderoba nu se utilizează. 
Garderobiera Fister Sava 
vinde țigări,; alteeya ' nu 
-face... în rest, aspecte re-

mediabile urgent, după mm 
promite responsabilul uni
tății, Dumitru Dragan. Este 
necesar un efort minim

LA „CINA“ — LUPENI, LIPSURI
CARE NU TREBUIE ȚINUTE 1N... TAINĂ
Un local fără firmă (și 

la propriu și la figurat).’ 
„Cina" — Lupeni, Frig; 
mai frig .clocit afară (la 

. eentrâla proprie pînd e in
jector- nu e motorină și 
invers). Aspecte obligatorii 
(gardejiobă, șervețele de 
pinză, pahare <:u picior, un 
ospătar la 6 mese, moiitoh 
sub fețele de masă) pen
tru localurile de categoria 
1, lipsesc cu desăvîrșire. 
In sală nici un ospătar. 
Clienții „înfofoliți" ștau la 
mesele încărcate de sticle 
(locul sticlelor nu-i în fra

piere?). După 10—15 minute, 
ospătarul Tiberiu Iftene ne 
pune tpe masă o tavă încăr
cată cu.., oase, debarasate 
de la... .separeu și ne în
treabă ce dorim. Lista 
meniu adusă are o pată 
măre pe copertă. Ceva sos 
sau# muștar, probabil ! La 
ora 14,00 ciorba de burtă 
din meniu nu’ era gala. în

frigul din sală, credem că 
•ar fi trebuit încălzită - de 
două ori pînă să șe con
sume o- dată. Pe tisa de la.

L i al.-bar, program : 10—2
(de fapt, 22. dar un doi fu
sese „ras"). Pe mese lip
sesc paharele cu picior. na- 
proanele sînt arse eu țiga
ra. La toate constatările 
noastre, responsabila unită
ții, Maria Popa. are un 
singur răspuns „Totul esie 
adevărat, in cazul acest, i 
ce să' mai zicem?". Nici 
noi nu mai zicem nimic. 
Nota 5.

In loc de concluzii vom 
publica, la timpul potrivit, 
măsurile adoptate, de. con
ducerea I.U.S.A, și A.P. Pe- 1 
troșăni și I.C.S. Mixta Lu- 
peni. Pentru - că unitățile 
de categoria I trebuie să 
fie... „a-ntîi“, să te simți 
bine, dacă vreți, ca acasă.

Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Manifestări în favoarea păcii și 
destinderii interpaționale

Urmare din pag. 11

bunătățirilor funciare ; ter
menele de realizare și răs
punderile pentru ducerea 
lor la îndeplinire ;

2. Raport privind recen- 
sămîntul animalelor ; con
cluziile ce se desprind, ac
țiunile și măsurile ce tre
buie întreprinse pentru re
alizarea efectivelor planifi
cate, pe specii și categorii 
și pentru dezvoltarea pro
ducției zootehnice ;

— Program pentru creș
terea suplimentară a efec
tivelor de ovine, în vederea 
obținerii de producții spo
rite de lină, carne și lapte;

— Program privind dez- 
învoltarea sericiculturii 

perioada 1982—1985 ;
3. Programul privind 

autoconducerea și autoapro- 
vizionarea 
tru 
lației 
male 
rile 
prinse pentru aplicarea în 
Viață a prevederilor aces
tuia :

4. Propuneri privind^ a- 
șezarea mai rațională a 
prețurilor la furaje grosi
ere (fînuri, paie, coceni, 
vreji și alte resurse) ;

5. Unele măsuri cu pri
vire la organizarea de ac
țiuni care să contribuie' la 
îmbunătățirea situației eco- 
nomico-financiare a coope- 
t________ _.
DUMINICA, 28 februarie

teritorială pen- 
asigurarea popu- 
cu produse ani- 

și vegetale, mâsu- 
ce trebuie intre-

rativelor agricole de 
ducție cu programe de re
dresare ;

6. Hotărîrea Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor privind adoptarea 
documentelor supuse dez
baterii și angajamentul oa
menilor muncii din agricul
tură de a face totul pentru 
realizarea programelor sta
bilite de creștere a produc
ției vegetale și animale, în 
vederea îmbunătățirii con
tinue a aprovizionării 
populației cu produse ali
mentare și a industriei cu 
materii prime.

în ședința de dimineață, 
tovarășul Ion Teșu, minis
trul agriculturii și indus
triei alimentare, a prezen
tat Raportul cu privire la 
măsurile întreprinse pentru 
pregătirea și desfășurarea- 
campaniei agricole de pri
măvară în lumina indicați
ilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a legilor și de
cretelor Consiliului de Stat, 
recent adoptate, referitoa
re la îmbunătățirea activi
tății în agricultură.

După-amiază, lucrările 
s-au desfășurat pe secțiuni.

Lucrările plenarei conti
nuă. -

pro-

(Agerpres)

URSS
MOSCOVA 25 — Trimi

sul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu, transmite : în continu
area vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face în 
Uniunea , Sovietică, la in
vitația Sovietului Suprem 
al URSS, delegația MAN, 
condusă de tovarășul Ni- 
colae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, a fost 
oaspete al R. S. S. Gru
zine. -

Delegația MAN a vizi
tat Uzina metalurgică din 
orașul Rustavi.

La mitingul prieteniei 
româno-sovietice, care a 
avut loc cu acest prilej, 
vorbitorii, reprezentanți ai 
colectivului de oameni ăl 
muncii din uzină, au dat 
expresie sentimentelor de 
caldă prietenie dintre po
porul român și popoarele 
Uniunii Sovietice.

23 .(Agerpres). — Po- 
în domeniul înarmă- 
promovată de NATO 
special hotărîrea Ali- 
nord-atlantice de la 

decembrie

BERLINUL OCCIDEN
TAL 
litica 
rilor, 
și în 
anței
Bruxelles, din 
1979 (privind instalarea pe 
teritoriul unor țări vest- 
europene membre a noi ra
chete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune) 
reprezintă o „gravă ame
nințare la adresa păcii 
mondiale" — a declarat 
președintele Partidului So
cialist Unit din Berlinul 
occidental, Horst Schmitt,

★

pentru 15 mai o mare ma
nifestare în favoarea păcii 
și destinderii internaționa
le. Aceasta va fi și deviza 
sub care se vor desfășura 
la Viena acțiunile pentru 
pace programate pentru 15 
mai. c o

în declarație se sublini
ază că deteriorarea situației 
internaționale, elaborarea 
de noi sisteme de arme de 
distrugere în masă, planu
rile privind „războiul nu
clear limitat", numeroasele 
conflicte militare ih diferite 
regiuni ale globului sporesc, 
mai mult ca orîcînd pro

babilitatea unei catastrofe
• termonucleare.

VIENA 25 (Agerpres).. — 
„Să preîntîmpinăm declan
șarea unui război nuclear, 
să activizăm mișcarea pen
tru dezarmare 1“ — este 
titlul declarației comune 
publicate de peste 30 de 
organizații obștești din 
Austria care proiectează

★

IN TARILE DIN NOR
DUL EUROPEI — Dane
marca, Norvegia, Finlanda 
și Suedia — are loc o acJ 
centuare a șomajului, in
dică Uniunea sindicatelor 
din țările nordice. Potrivit 
datelor publicate de uniu
ne, la ora actuală, în ță
rile din această parte a 
continentului există 650 000 
șomeri, cu 200 000 mai mulți 
decît în urmă, cu un an. 
O treime din cei aflați în

grup de oameni de artă ja
ponezi preocupați de marile 
probleme ale contempora
neității. Locul central în 

expoziția reprezentanților a- 
cestui grup, aflată la cea 
de-a 35-a ediție, îl ocupă 
lucrările dedicate luptei 
pentru pace, pentru interzi
cerea armei nucleare.

*
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — „Avem nevoie de 
școli și nu de rachete !“ — 
sub această deviză în lo
calitatea Albany centrul ad
ministrativ al statului New 
York, a avut loc o demon
strație de protest împotri
va sporirii cheltuielilor mi
litare în detrimentul aloca
țiilor pentru învățămînt și 
pentru alte necesități socia
le. La această acțiune îm
potriva înarmărilor, pentru

TOKIO 25 (Agerpres). — 
Sub deviza luptei împotri
va 'cursei înarmărilor, la 
Tokio a avut loc joi inau
gurarea expoziției de artă pace au luat parte sute de 
plastică a „școlii Indepen- elevi și învățători,-studenți 
dente“, care cuprinde un și profesori din oraș. .

■i'i'T— ----------—\

get pe anul 1983, cu 14 
miliarde dolari din cele a- 
proximativ 260 miliarde do
lari, în scopul atenuării de
ficitului bugetar preconizat, 
de 91,5 miliarde dolari, in
formează agenția UPI.

PLOILE puternice care 
au căzut în ultimele zile 
au provocat inundații seri
oase în nordul Omanului. 
Potrivit surselor guverna
mentale, 11 persoane și-au 
pierdut viață ca urmare a 
inundațiilor, căile rutiere 
au fost blocate, iar comu
nicațiile telefonice pertur
bate.

căutarea unui loc de mun
că sînt tineri între 16 și 24 
de ani.

LA ÎNCHEIEREA VIZI
TEI în Cuba a lui Aii 
Nasser Mohammed, pre
ședintele Prezidiului Con
siliului Suprem al Poporu
lui al R.P.D. Yemen. a 
fost dat,publicității un co
municat comun, in care, 
între altele, se arată că ce
le două părți au procedat 
la o analiză profundă a 
relațiilor bilaterale, reafir- 
mîndu-și hotărîrea de a ac- reducerea de către Congres 
ționa pentru dezvoltarea și 
adîncireâ acestora în viitor.

CARL LEVIN, membru 
al Comitetului pentru ser
viciile armate al Senatului 
SUA, a declarat că va 
acționa pentru a determină

LA SALISBURY, capitala 
Republicii Zimbabwe, a 
fost semnat, acordul de co
laborare între Agenția ro
mână de presă (Agerpres) 
și Agenția zimbabweană de 
știri (Ziana).

a cheltuielilor militare pre
văzute în proiectul de bu-

8,00 Admiterea în invăță- 
mîntul superior teh
nic și agricol (consul
tații).

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii: 

„Răscoala" — operă.
10,00 Viața satului,
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.
13,05..................................“

20,00
20,25

Telejurnal.
Orizont tehnico-știin- - 
țiflc.
Roman foileton. Ți
nutul Beulah. Episo
dul 4. ,

21,30 Cadran mondial.
21,55 Mărțișoare... mărți- 

șoare muzicale.
22,lâ-Telejurnal.

MARȚI, 2 martie
11,00 Viața satului. 
13,00 închiderea programu

lui.

20.40

întors de pe. drumul 
amăgirilor (III).

21.00 Telecinemateca. Ci
clul: Dosarele ecra
nului. Corbii. Premie
ră TV. Producție a 
studiourilor spaniole, 

22,15 Telejurnal.

JOI, 4 martie

lt,00 Viața satului.
13,00 închiderea programu

lui.Album duminical •
Desene animate; Tom 
si Jerrv * Din arhi
va de aur a Televizl-

PROGRAMUL ȚVunii'. cîntece inter
pretate de Doina Ba
dea • _ Meridiane me
lodii • Cu regizorul 
Geo Saizeseu despre 
filmul „Grăbește-te 
încet* • Dansatorul 
de aur - “
taire • 
naturii • 
muzical. 
Horea, 
artistic.
Telesport.
Film serial: Linia
maritimă Onedin. Ul
timul episod.
Micul ecran pentrt^ 
cei mici. Titanii din 
Titan.

19,00 Telejurnal. _ 
19,25

- Fred As- 
Din cartea 
Caleidoscop

16,20

17,00
17,50

18,40

20,25

21,45

22,20 
' 22,40

15,00

17,50
18,00

Documentar

Cîntarea României. 
Județul Harghita.
Film artistic. Familia 
mea. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane.
Muzică ușoară în... 
recital.
Telejurnal • Sport. 
Vechi cîntece inter
pretate de Gheorghe 
Zamfir.

LUNI, 1 martie

Emisiune în limba 
maghiară.
1 001 de seri.
închiderea programu
lui.

econo-

Cana-
Pro-

17,50 1 001 de seri;
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea 
\ mică.
20,35 Tilm artistic, 

rul și viscolul,
ducție a ^xStudioului 
cinematografic Bucu

rești.
21,45 Muzică populară. ... -
21,55 Dezbateri culturale.
22.15 Telejurnal.

SÎMBATA, 6 martie

FILME

Convoiul; Muncitoresc: 
Procurorul acuză.

URICANX ; Ștefan Lu. 
chian.

ÎVX
I

I

?
1

I 
i.

16,00 Telex.
16,05 Almanah pionieresc.
16.25 Clubul tineretului.
17,05 Civica.
17.25 Viața satului.
17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
Țărănimea în istoria 
României (III).
Teatru TV. Mîndria 
lui Ion. Premieră pe.

:țară. ■
22,15 Telejurnal.

16,00 Telex.
* 16,05 Viața culturală.

17,00 Studioul tineretului 
• 60 de ani de la 
făurirea U.TC,

18,00 închiderea programu
lui.

20,00 Telejurnal.
20,25

20,35

20,55.

MIERCURI, 3 martie

16,00
16,05
16,20
16,35
17.00
17,40

Telex.
Șah.
Arii din operete. 
Imagini din Maroc. 
Universul femeilor. 
Tragerea proaoex- 
preș.

17,50 1 001 de șeri.
18,00

20,00
20,25

închiderea programu
lui. '
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.

20,40 Ancheta TV. Dus-

Actualitatea econo-, 
mică.
Pentru curtea și gră
dina dv.
Cîntecele
Spectacol 

21,00 Memoria 
lor.

21,25 La frontierele cunoaș
terii. Serial științific.

21,50 Meridianele cîntecu- 
lui.

22,15 Telejurnal.

20,40

20,45 munților, 
folcloric, 
documente-

VINERI, 5 martie

15,00
15,05

17,40

Telex.
Mult e dulce și fru
moasă limba ce-o vor
bim.
Baletul „1907“.
La volan.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.

11,00 Viața satului,
13,00 Telex. ■ '
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă • Autograf 
muzical : Margareta 
Pislaru • Să-i vedem 
pe marii actori ai sce
nei românești : Lucia 
Sturza Bulandra în 
„Ziua unei artiste14 
Muzică pe placul ini
mii • Semnături în 
cartea muncii • 
Muppets și un invi
tat ; Harry Belafonte
• Surpriza emisiu
nii • Telerecital ; 
Georges Brassens (II)
• Festivalul circului 
de la Monte Carlo 
(III) • Gala desenu
lui animat.

17,40 Săptămâna politică.
18,00 închiderea programu- 

' lui-
20,00 Telejurnal.
20,20 O strălucită victorie 

a luptelor maselor 
populare.

20,35
2.1,05

Teleenciclopedia.
Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul 3. 
Telejurnal.
Parafrază pe o... glu
mă dată. Emisiune 
muzicai-distractivă.' 

23,00 închiderea programu
lui.

22,05
22,20

j

PETROȘANI - 7 No
iembrie : Kramer con
tra Kramer ; Unirea : O 
lume fără eer.

PETRILA : Sînt timid, 
dar mă tratez.

LONEA; Tridentul 
nu răspunde.

ANINOASA : 
mută-mi vocea 
că.

VULCAN - 
rul; Războiul. 
I-IL

LUPENI -

împru- 
astă sea-

Luceafă- 
stelelor,

Cultural

15,00 Telex. 15,05 Tri. 
buna experienței. 15,20 
Orchestre de muzică 
populară. 15,35 Ua voi an 
15,50 Emisiune în linsbS 
germană. 17,40 Tragerea 
loto. 17,50 1001 de seri. 
18.00 închiderea progra. 
mulul. 20,00 Telejurnal. 
20,25 Actualitatea eco
nomică. 20,40 Film artis
tic : „Ultimul copil". 
Premieră pe țară. 21,50 
Dezbateri culturale. 22,15 
Telejurnal. x

Mica publicitate
VÎND (schimb' casă. In

formații telefon 41820 intre 
orele 14—17. (362)

.PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cer- 
nescu Petre, eliberata de 
I. R. I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă. (378)

PIERDUT legitimație de. 
serviciu pe numele Prodan 
Mihaela, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O declar 
nulă. (379)

PIERDUT legitimație -de 
serviciu pe numele Zeic 
Octavian, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (3801

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Prise- 
caru Viorica, eliberată de 
1. F. A. Vîscoza Lupeni. O 
declar nulă. (381)

ANUNȚ D

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tîrziu 
Stisana. eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani O declar nulă. (382)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Jderea 
Gheorghe. eliberată de 
I, U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (383)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șerban 
Ion. eliberată de 1. M. Lu
pani. O declar nulă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cibea 
Ion. eliberată de I. M. Pa- 
roșeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Doșa 
Francisc, eliberată de I. M. 
Paroșeni. O declar nulă.

; (mp)
î FAMILIE

COLECTIVUL I.C.P.M.C. anunță cu adîncă du
cere încetarea neașteptată din viață a colegului

NYTRAI IOSIF (55 ani)
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (384)

REDACȚIA $1 ADMINlSIRAflA j Pelrojani, vtr, Nicotae ăâlcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). (IPARUl i îipogrofio Petroșani, str. N. Bâtcescu - 2,


