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Alegeri în organizațiile de partid
mai

ANUL XXXVIII, NR. 9178

în ultima lună a trimestrului I

• La încheierea decadei 
1, întreprinderile miniere
Aninoasa, Vulcan, Lupeni 

ți Uricani au extras Îm
preună, aproape 4 000 tone 
de cărbune peste preve
derile de plan.

• Colectivul minei Vul
can a obținut cea mai ma-

producție suplimentară 
piu* 1 800 de tone 

talizînd de la începutul 
nului un plus de 21 000 
ne de cărbune.
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teagulroșu
Colectivele miniere trebuie 

să-și amplifice succesele

to
a

te-

Rezultatele obținute 
primele două luni ale 
cestui trimestru de majori
tatea colectivelor miniere 
din Valea Jiutui, rezultate 
care au ridicat prestigiul 
minerilor noștri, trebuie am
plificate acum, în luna mar
tie, lună în care e necesară 
o mobilizare exemplară din 
partea fiecărui om al mun
cii pentru ca toate între
prinderile miniere să poată 
raporta îndeplinirea integra, 
lă a prevederilor de plan ți 
a sarcinilor suplimentare 
stabilite pentru trimestrul I 
al anului.

lnscriindu-se pe aceleași

pe 
a-

coordonate ale constanței 
realizărilor și ritmicității de- 
pășirilor, minerii de la Anî- 
noasa, Vulcan, Lupeni și 
Uricani și-au îndeplinit pre
vederile de plan în propor
ții de 100,5, 103,9 ; 102,5 și 
101,9 la sută, demonstrînd 
încă o dată hotărîrea aces
tor colective de a nu scă
dea ritmul pe care și l-au 
impus încă din primele zile 
ale acestui an. Exemplu! 
lor poate și trebuie să-l 
urmeze și celelalte colecti
ve de la întreprinderile mi
niere, care la încheierea pri
mei decade a lunii martie 
nu puteau raporta îndepli
nirea integrală a prevede
rilor de plan. O surpriză, în 
acest sens, a! neîndeplinirii 
sarcinilor de plan, au oferi
t-o minerii de la Bărbăteni, 
care au acumulat în această 
decadă un minus de 4 300 
tone de cărbune, minus 
care tinde să devină îngri
jorător dacă nu se trece la 
acțiuni ferme, hotărîtoare, 
care să conducă la redre
sarea producției, mai ales 
că este vorba de cărbune
pentru cocs.

Sectorul I de la I.M. 
Aninuasa înregistrează 
suplimentar sarcinilor 
de plan la zi peste
12 000 tone cărbune. In 
imagine brigadierul Stan 
Rotaru alături de doi or
taci, la 
schimb.

Cu realizări de plac cu
prinse între 87,7 și 94,5 la 
sută se prezentau la 
chierea decadei' I, 
treprinderile miniere 
nea, Paroșeni, Petrila, 
ja. Situația realizărilor 
la mina Livezeni nu o 
amintim, ea constituind su
biectul acțiunii noastre de 
presă la această întreprin. 
dere. Aceasta fiind situațîo 
realizărilor la închiderea 
decadei I din ultima 
lună a acestui trimestru, si
tuație care cu toate rezul
tatele bune obținute de în
treprinderile miniere amin
tite în prima parte a ana
lizei, nu este ia nivelul ce
rințelor, se 
partea 
lectivelar miniere, a fiecă
rui om al muncii o activita
te susținută, o mai puter
nică mobilizare pentru creș
terea producției de cărbune 
extras, pentru lndep|inireă 
integrală 

. vederilor
sarcinilor
revin.

I.U.M. Petroșani 
nerele Doina Serafincea- 
nu și Margareta Biro e- 
xecută operația de suda
re sub flux a grinzilor 
articulate de abataje în 
cadru! secției confecții 
metalice.

impune din 
tuturor co-

nu numai a pre- 
de plan, dar și a 
suplimentare ce le

Calitatea utilajelor— 
pe agenda de lucru 

a comuniștilor
Conferința organizației de partid de la 

I.R.I.U.M. Petroșani s-a aflat sub semnul 
autoexigențeî, înaltei responsabilități față 
de îndeplinirea sarcinilor de plan și an
gajamentelor asumate în întrecerea so
cialistă. Realizările pe anul 1981 au fost 
bune — producția netă plus 1 134 000 lei, 
productivitatea muncii calculată pe baza 
producției nete plus 439 lei pe fiecare om 
al muncii. Totuși, delegații Ia conferință 
au folosit dezbaterile drept tribună pen
tru a sublinia posibilitățile de sporire a 
productivității muncii, rentabilizarea în
tregii activități de producție. S-a subliniat 
faptul că la I.R.I.U.M.P. muncesc comu
niști caracterizați prin maturitate politică, 
competență și putere de. muncă, printr-o 
înaltă conștiință revoluționară. Datorită 
acestui fapt, în anii precedents, dai- și în 
perioada care a trecut din acest an sub 
conducerea comitetului de partid, colec
tivul întreprinderii,, a reușit să realizeze 
producția netă în proporție de 101,7 Ia 
sută, să obțină însemnate economii de 
metal, energie, combustibil convențional. 
Relevînd succesele menționate în darea

Constantin GRAURE

întărirea disciplinei 
rezervă de creștere 

a producției
Participanții la conferința- de dare de 

seamă și alegeri de la I.M. Dîlja, au ana
lizat cu mtiltă exigență, în spirit critic 
și autocritic; activitatea comitetului și a 
organizațiilor de partid pe perioada care 
a trecut de la alegeri și pînă în prezent. 
Darea de seamă a scos în evidență ne- 
realizările din anul 1981 cînd mina Dîlja 
a rămas datoare economiei naționale cu 
30 000 tone de cărbune, iar din cele 15 
brigăzi de abataje numai două și-au rea
lizat sarcinile dc plan și anume cele con
duse de Constantin Cră.-iune și Ștefan 
Herman. Celelalte'brigăzi înregistrează mi
nusuri, datorită unei slabe organizări a 
muncii atît Ia nivel de .șef de brigadă eît 
și la celelalte nivele.

Comunistul C-tfn Crăciune arăta : ..Nu
mai datoi'ită absențelor nemotivate, indis
ciplinei, mina a pierdut în anul trecut 
14 000 tone de cărbune. Printre cei oare 
au făcut nemotivate se numără și cî'iva 
comuniști, iar organizațiile de partid si 
chiar comitetul pe întreprindere nu au 
găsit întotdeauna cele mai bune căi și

Gheorghe BOȚEA

Cefe mai slabe realizări, 
ia mina cu cea mai 

bogată zestre tehnică
• Din 28 (DOUAZECIȘIOPT) de utilaje moder

ne. de mare complexitate și productivitate (combine 
de înaintări, combine de abataj și complexe de sus
ținere mecanizată) existente în dotarea minei, în 10 
martie, doar'6 (ȘASE) se aflau în funcțiune, Ia 4 lo
curi de muncă.

Dacă ne uităm 
producția medie 
realizată la mina

numai Ia 
zilnică 

Livezeni
— mult sub 1000 de tone
— ne-ar veni foarte „ 
ni s-ar părea absurd dacă 
cineva ar spune că această 
întreprindere minieră este 
una dintre cele mai meca
nizate din Aralea Jiului, că 
are o zestre tehnică, pe ca
re dacă am raporța-o la 
producția de cărbune pla
nificată să se extragă, a-« 
tunel mina este cea mai 
mecanizată din bazinul nos
tru carbonifer. Autenticita
tea evidenței nu o poate 
contesta însă nimeni. Pînă 
la această dată mina are 
în dotare : 11 (UNSPREZE
CE) combine de înaintări, 
12 (DOUĂSPREZECE) com
bine de abataj și 5 (CINCI) 
complexe" mecanizate. Va- 
oarea acestor utilaje, a 
:elor amintite pînă acum, 
după un calcul sumar, se 
ridică fa aproape 350 000 OOp 
ei și dacă această cifră nu 

vă spune prea multe, atunci 
mai facem o precizare, pen
tru a lămuri eît mai bine
ucrurile : Valoarea mijloa

celor fixe de care dispune 
mina .-ivezeni o situează

greu,

pe locul II în bazin, la 
foarte mică distanță de mi
na Lupeni, mină care obți- 
ține •;> producție medie zil
nică, în acest an, de peste 

009 tone de cărbune pen
tru cocs, iar Livezeniul o 
producție medie zilnică, un
deva în jur ■ de 6.00 — 700 
tone de cărbune. Răspunsul 
a o eventuală întrebare: 

cum a fost și este încă po
sibilă c asemenea situație ? 
— este eît se poate de sim
plu : din 11 combine de
nainîări în 10 martie se 

aflau în funcțiune doar... 
două și din 12 combine de 
abataj funcționau doar do
uă în două abataje dotate 
m complexe mecanizate 
din 5 complexe mecanizate 
aflate în dotare). Este de la 
,ine înțeles bă pentru toate 
aceste utilaje se plătește a- 
mortisment, valori conside
rabile.

Și care este soarta utilaje
lor care încă nu sînt puse 
în funcțiune ? Cîteva, foar
te puține, se află în curs 
de montare (cazurile cele

Dorin GHEȚA
(Continuare tn pag. a 2-a,

fConHnttdre t» pag a î-a) 'fCanttnuart in pag a 2-a.i
ieșirea

In aceeași pagină rubricile :
• Din scrisorile sosite la redacție
• Răspundem cititorilor

Fiecare kWh, utilizat 
cu maximă eficiență
In contextul în care 

problemele economisirii 
energiei electrice și a 
combustibililor au de
venit preocupări prin
cipale ale colectivelor 
de muncă, vom reda 
modul în care au acțio
nat factorii dc răspun
dere, oamenii muncii de 
la I.M. Uricani pentru 
aplicarea programului 
de măsuri care vizează 

economia de energie e- 
iectrică.

Un raid prin incinta mi
nei, la atelierul mecanic, 
la depozitul de lemne, în 
subteranul minei, la sec
torul III producție, eviden
țiază faptul că majoritatea 
oamenilor știu ce au de fă
cut, pentru a economisi e- 
nergie electrică, își cunosc 
atribuțiile. De fapt, un 
plan de acțiuni aflat pe 
masa de lucru a contabilu
lui șef, Ion Geană, care 
vizează realizarea indicai- 
torilor economico-financiari 
cuprinde 6 măsuri privind

și creeaiă frumosul
problema Ia care se referă articolul principal 
din pagina DIALOG CETĂȚENESC din ziarul 
de azi.

(In pag. a 3-a)

reducerea consumurilor de 
energie electrică, cale im
portantă de creștere a va
lorii producției nete. A- 
ceste măsuri sînt defalca
te pe colective de muncă 
cu responsabilități concrete 
Compartimentul mecano-e- 
nergetic, trebuie să ve
gheze continuu la aplicarea 
propriilor' măsuri de eco
nomisire a "energiei elec
trice. Șeful biroului ener
getic, ing. Petru llanciu, ne

relata : „Deși în cursul lu
nii ianuarie am obținut o 

' economie la consumul e- 
nergetic de 8263 kWh nu 
sîntem mulțumiți. Contro
lul nostru a fost întărit la 
nivelul sectoarelor de prob 
ducție îndeosebi la abataje.
S-au eliminat neetanșeități-

Teodor ARVINTE

(Continuate in poo ) i a)
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cu maxima
fl/rmare din pag. 1)

educative, organizate de

eficienta

In întîmpinarea aniversării a 60 de ani de la 
crearea U.T.C. și 25 de ani de la crearea U.A.S.C.R., 
la Institutul de mine din Petroșani continuă să se 
desfășoare un evantai de manifestări politice și 
educative, organizate de Consiliul A.S.C.

60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și 
25 de ani de la crearea U.A.S.C.R.

llggg

• SIMPOZION. „Tine
rețea revoluționară a to
varășului N i c o l a e 
Ceausescu", a fost tema 
simpozionului care a avut 
loc luni. Cadre didactice 
din catedra de științe so
ciale și studenți au evo
cat momente din viața și 
activitatea revoluționară 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, luminoasă pil
dă de devotament patrio
tic pentru tinerii din Ro
mânia socialistă.
• MASA ROTUNDA. 

Studenții de la cele do
uă facultăți ale institutu
lui au participat sîmbătă 
la o masă rotundă a,cărei 
temă a fost „Uniunea A-

i sociațiilor Studenților Co- 
, muniști din România la 
aniversarea a 25 de ani", 
remareîndu-se contribu
ția organizației la educa
ția moral — politică a 
tineretului din învățămîn- 
tul superior și la proce
sul de temeinică pregăti
re profesională prin îmbi-

narea armonioasă a învă- 
țămîntului cu cercetarea, 
proiectarea și producția.
• MUNCA PATRIOTI

CA. In zilele acestei săp- 
tămini la Institutul de mi
ne au loc ample acțiuni 
de muncă patriotică pen

AGENDA
STUDENȚEASCA

tru buna gospodărire și 
înfrumusețare a spațiilor 
din jurul căminelor stu
dențești. In cinstea ani
versării a 25 de ani de la 
crearea U.A.S.C.R. studen
ții și-au luat angajamen
tul să realizeze 30 la su
tă din planul economic 
al asociațiilor (pină in a- 
ceste zile fiind îndeplinit 
26 la sută, adică o va
loare de 40 500 lei.

ăm Petroșani vor fi pre- 
zenți la manifestările ex- 
poziționale organizate la 
București în întîmpinarea 
aniversării a 60 de ani 
de la c r e a r e a 
U.T.C. și 25 fie ani de la 
crearea U.AS.C.R. Mine
ritul este tema celor 15 
lucrări de artă plastică 
realizate de studenții Ilie 
Morariu (anul III mine in
gineri) și Florin Ureche 
(anul li mine ingineri). 
In domeniul artei foto
grafice în expoziție se 
vor afla ,35 de fotografii 
(color și alb-negru), rea-* 
lizate de studentul Denes 
Laszlo (anul III, Faculta
tea de mașini și instalații 
miniere) cuprînzînd ima
gini din viața și activi
tatea studenților Institu
tului de mine.

• EXPOZIȚII. Studen
ții Institutului de mine

• SEARA CULTURAL- 
EDUCATIVA. Astăzi du- 
pă-amiază In Casa de 
cultură din Petroșani are 
loc o seară cultural-edu- 
cativă dedicată ani
versării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și 25 de 
ani de la crearea Uniunii 
Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

_______  J

An de an zestrea e- 
dilitară a localităților 
Văii Jiului se îmbogă
țește cu zeci de noi blo
curi de locuințe, cu sute 
de apartamente confor
tabile destinate oameni
lor muncii de pe aceste 
meleaguri. In imagine, 
aspect de pe șantierul 
construcțiilor de locuințe 
din orașul Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

Cele mai slabe realizări
(Urmare din pitg. I)

mai fericite), altele, ceva 
mai multe și în special 
combine'" de înaintări In 
cărbune, sînt folosite ca... . . _
stocuri de schimb pentru în proporție de 40,5 la su- 
cele aflate in funcțiune, iar tă, câ să nu mai amintim 
cealaltă parte zac în mi- că în ianuarie proporția de
nă, în magazii sau sub ce- îndeplinire a planului a

fost de 70,1 la sută, Iar in 
februarie de 62,6 la sută?

Banii noștri, ai tuturor 
au fost investiți în aseme
nea utilaje moderne, de 
mare productivitate, utila
je la nivel de vîrf în teh-. 
nica mineritului mondial 
pentru a fi folosite efici- ' 
ent, pentru a ușura și spori 
munca minerului, pentru 

■ de 
care are nevoie, pentru a-1

producție medie zilnică de 
600 •— 700 de tone, în luna 
martie, cînd lă încheierea 
primei decade planul Ia 
producția de cărbune ex
tras a fost îndeplinit doar

• CIZMELE... Cetățeanul Mihai Cudalb, om al 
muncii de la I.U.M. Petroșani s-a prezentat Ia atelie
rul de reparat încălțăminte din cadrul complexului 
de servire din strada N. Bălcescu, cu o pereche de 
ciane. După două săptămîni intrînd în posesia ciz
melor a fost neplăcut surprins de o ciudată întorsă
tură. Cizmele erau e drept două numai că de numere 
diferite. In zadar a încercat M.C. să-l convingă pe 
„cizmarul șef" că el obișnuiește să poarte același nu
măr la ambele picioare. Meșterul a dat din umeri 
atît de convingător îneît M. Cudalb s-a îndreptat spre 
primul magazin de încălțăminte. Fără comentarii. 
(VdRj ;

le din rețelele de aer com
primat prin dimensionarea 
corespunzătoare a acestora. 
Acționînd pentru înlăturai 
rea curselor efectuate în 
gol la mașinile de extrac
ție, respectînd graficele de 
staționare a utilajelor (com- 
presoare) pentru ameliora
rea sarcinii de vîrf, am reu
șit să obținem în luna fe
bruarie rezultate mult mai 
bune'față de luna ianuarie. 
Bunăoară, economia reali
zată în luna februarie este 
de 214 737 kWh".

Pe arterele de evacuare 
a '' cărbunelui am găsit 
transportoare care funcțio
nau cu încărcătură utilă și 
la capacitate. Despre acest 
lucru maistrul energetic A- 
tila Piekni ne mărturisea 
că s-a acționat cu răspun
dere pentru a lămuri oa
menii să oprească transpor
toarele cînd nu mai au de 
evacuat cărbune din aba
taj.

— Cum reușiți să cuanti
ficați totuși aportul fiecă
rui colectiv în economia de 
energie, tovarășe Petru 
Hanciu ?
— E drept, încă nu avem 
un sistem de măsurare a e- 
fortului fiecărui colectiv de 
la sectoare, decît la nivel 
de mină. Faptul că în sis
temul de retribuție a per

sonalului electromecanic va 
trebui să includem ca indi
cator și încadrarea în con
sumurile normate de ener
gie electrică . pe tonă de 
cărbune, face necesară coi> 
torizarea consumatorilor de 
energie pe sectoare. In fe
lul acesta vom înlătura ar-

bitrariul în aprecierea mun
cii desfășurate de către fie
care sector pe linia econo
misirii energiei elctriee.

Am reținut din spusele 
sing. Doina Cimponer de la 
biroul electromecanic, care 
urmărește finalizarea măsu
rilor propuse de realizare 
a economiei de energie e- 
lectrică, că la fiecare sector 
al minei Uricani există , a , 
preocupare susținută din 
partea fiecărui, electrician, . 
de a amplasa corespunzător 
stațiile de transformare, 
pentru optimizarea secțiu
nii cablurilor electrice in 
vederea reducerii pierderi
lor de energie. De fapt din 
schema de alimentare am 
dedus că punctele de trans
formare sint cît mai apro
piate de locurile de mun
că, avînd dublu scop — de 
a face economie de cabluri 
electrice și de a reduce 
pierderile de energie. In e- 
valuarea corectă a dispo
nibilităților de economisi
re a energiei electrice de 
la mina Uricani va trebui 
că și colectivele sectoarelor 
I și II, . ai căror maiștri e- 
nergetici sînt Constantin 
Udrescu și Nicolae Biacă 
să acționeze mal prompt 
împreună cu maiștrii meca
nici de la sectoarele amin
tite pentru a dezrădăcina 
din concepția unor oameni 
ideea păgubitoare ,<•& 
singurul lucrtl necesar este 
„să se învîrtă motorul". Es
te de datoria fiecărui om 
a! muncii să consume cu 
maximă chibzuință fiecare 
kiiowatbră de energie elec
trică, aceasta fiind ea mai 
ieftină sursă de energie.

rul liber. '
In aceste condiții reve

nim la afirmația directo
rului minei, ing. Ioan Ciun- 
gan : „Capacitatea de pro
ducție a minei se va dubla 
astfel, in special pe seama 
creșterii productivității 
muncii în noile abataje 

mecanizate, singura cale de 
a realiza producția fizică 
de cărbune cu efective scă- a da țării cărbunele 
zute“.

Că mina Livezeni iuerea extrage tioiț nu pentru a-1 
importa. Utilajele -au fost 
procurate și create pentru 
ca prin folosirea lor fhten- 
șă și, repetăm,, eficientă să 
crească producția de căr
bune extras, iar România 
socialistă să-și cîștige in
dependența energetică, a- 
șa cum ne-a cerut-o în re
petate rinduri secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 

La toate aceste aspecte 
trebuiau să se gindeascâ, 
trebuiau să le aibă in ve
dere conducerea întreprin
derii, cadrele tehnico-ingi- 
nerești ale minei. Dar să 
nu aibă mina Livezeni su
ficiente cadre tehnice care

Alegeri în organizațiile de partid

Calitatea
(Urmare din pag. 1)

ză cu efective scăzute ni 
s-a spus și nu o singură 
dată, dar dispune de o zes
tre tehnică, de o dotare ca
re, cel puțin parțial, , fie ‘ 
chiar și numai prin crește
rea productivității muncii 
(singura cale de a realiza 
producția fizică de cărbu
ne, după cum declara chiar 
conducătorul întreprinde
rii) poate suplini o bună ; 
parte din posturile lipsă, 
dar cum ? In felul acesta? 
Folosind doar două combi
ne de înaintări din 11, două 
combine de abataj din. 12 
si două complexe mecaniza
te din 5 ?

Și atunci pentru ce țara, 
partidul și statul nostru au să se gîndeaseă la situația 
făcut aceste eforturi deose
bite pentru achiziționarea 
celor din import sau pen
tru proiectarea și construi
rea lor în Valea Jiului?
Doar pentru a se obține O

Ii

afctuală și de perspectivă 
a minei ? Vă vom prezen
ta adevărata față a lu
crurilor, și sub acest as

pect, în numărul viitor al 
ziarului nostru.

de seamă, participânții la 
dezbateri ca Ștefan Furdui 
și loan Stâncoiu n-au oco
lit lipsurile și neajunsurile 
ce s-au manifestat în acti
vitatea comitetului de 
partid din întreprindere. 
La rîndul lpr, comuniștii 
Petru Groza, Nicolae Sza
bo, Vasile Arbâgie și alții 
au criticat comitetul de 
partid, birourile organiza
țiilor de bază că nu s-au o- 
cupat îndeajuns de soluțio
narea unor probleme majo
re ale producției, cum sint, 
de pildă, cele privind po
dul rulant de la atelierul 
mecanic Livezeni, detașa
rea muncitorilor de la for
mația ..service", pregătirea 
forței de muncă, educarea 
tineretului prin muncă și 
pentru muncă. Comuniștii 
Viorica Păstrăyeanu și An
ton Bacu au ridicat pro
blema îmbunătățirii calității 
reviziilor și reparațiilor, 
realizării lucrărilor de dez-

utilajelor
voltare a unității. Partici- 
panții la dezbateri au apre
ciat activitatea comitetu

lui de partid privind în
tărirea numerică și calita
tivă a fiecărei .organizații 
de bază, în perioada la ca
re se referă darea de seamă 
fiind primiți în rîndurile 
membrilor de partid peste 
90 de oameni ai muncii. Con
ferința a analizat în spirit 
critic și autocritic activita
tea politico-educativă — 
propaganda vizuală, învă-
țămintuj politico-ideologic, 

prezența la adunările ge
nerale — rezultînd necesi
tatea ca pe viitor să se 
acționeze eu mai mult spi
rit partinic, revoluționar 
pentru ca întreaga muncă 
politică să se situeze la un 
nivel calitativ superior, iar 
organizația de partid să-și 
îndeplinească mai eficient 
rolul de conducător politic
al activității economice din 
întreprindere.

Secretar al comitetului 
de partid a fost ales to
varășul Ernest Rakovsky.

a producției
■ ■

»

membri, dar trebuie să pri
mim in partid pe cei mai 
buni dintre ce mai buni".

Darea de seamă și par- 
tieipânții la dezbateri au 
arătat că organizația de 
jârtid trebuie să-și întăreas
că continuu rîndurile, dar, 
în același timp, să îndrume 

în cuvintul lor că rezultatele cu mai multă exigența or
ganizațiile U.T.C., sindicat 

și O.D.U.S., să întărească 
întreaga muncă' politico-e
ducativă, să mobilizeze co
lectivul pentru realizarea 
planului și a sarcinilor su
plimentare la care s-a an
gajat.

Conferința a ales pe to
varășul Ion Lupu ca secre
tar al comitetului de partid 
pe mină*'

(Urmare din pag 7;

ametode de îndreptare 
lor. Sancțiunile aplicate nu 
au rezolvat problemele 
disciplinei la mina Dîlja".

Ceilalți partic.ipanți la dis
cuții — Dumitru Pop. Ion 
Babiuc. Petru Găină, Vasi- 
le Marcu, Mircea Henciu și 
Ion Avrămoiu — au arătat

economice obținute în anii 
1980 — 1981 sini la nive
lul posibilităților colectivu
lui. Darea de seamă, parti 
cipanții la discuții, pe lingă 
aspectele economice și teh
nice s-au referit și la stilul 
și metodele de muncă’ale 
comitetului și organizațiilor 
de partid, astfel Ion Doană 
spunea f „Trebuie să apre
ciem că am întărit rîndu
rile partidului cu 72 de noi

• FLORĂRIE. Intr-un 
•pațiu neutilizat eficient din 
holul blocului nr. 18, turn, 
din Uricani, lingă unita
tea de cofetărie, a fost a- 
menajată și deschisă o fio-* I rărie, Noul magazin, bine 
aprovizionat de către J E.G.C.b. tupeni, s-a buțu- I rat de o afluență deosebi- I ță de cumpărători cu pfi-* 

Ifejul zilei de 8’Martie. Să

fie întotdeauna așa. (l.C.)
• ANGAJAMENT REA

LIZAT. Detașamentul cla
sei a I Va de la Școala ge
nerală nr. 5 din Petrila și-a 
realizat angajamentul de 
muncă patriotică din acest 
an prin valorificarea de
șeurilor textile, sticlelor și 
borcanelor.
• SANITARA. Membrii 

grupelor de sindicat țir. 2 
și 4 clin cadrul I.C.S.M.I. 
Petroșani, în număr de 50, 
s-au întîlnit cu medicul Ni- 
eolae Seărlătoiu. Tema în - 
uimirii' circumscrisă' îh ci" ’ 
elul „sfaturi medicale" pă-

tronat de Casa de cultură 
din Petroșani ; „Cancerul e 
o boală vindecabilă ?“.
• COMASARE. Prin co

masarea mai multor secții 
răsfirate în diferite cartie
re ale orașului, în comple
xul de servire al cooperati
vei „Unirea" — Petroșani 
aflat în strada Nicolae Băl- 
cescu își Va desfășura ac
tivitatea, începînddin săp- 
tămîna viitoare, un atelier 
pentru reparat aparate de 
radio, casetofoane, magne- 
tofoane șl pikupuri. .
• BILANȚ. Prin grija 

comitetului' ’ sindicatului,

în 1981 și primele două 
luni din acest an, aproape 
600 pensionari din orașul 
Lupeni și-au îngrijit sănă
tatea în diferite stațiuni 
balneare. Comitetul de aju

tor reciproc al aceluiași sin
dicat numără 185 de mem
bri cu un fond de peste

'270 000 lei. Din această su- . ...
mă au fost acordate' în 1981 (TESA). Au mai primit di- 
împrumuturi jn valoare de
230 000 lei.
• CONCURS. In organi

zarea comitetului U.T.C, de 
la I.C.S.A. și A.I’, (secretar

un concurs „Cine știe, cîști- nară cu vînzare. Expoziția 
gă“, pe tema „File de luptă va cuprinde preparate din 
și muncă gvîntată pentru 
triumful idealurilor comu
niste", dedicat aniversării 
a 60 de ani de la crearea 
U.T.C. iată cîștigătorii: 1. 
Olimpia Ștefănic (TESA), 2 
Marieta Bumbac (Minerul), 
3. Octavian Țicleanu

plome Mariana Cătați: și 
Ana.Buliga,
• SEARA... VINATO- 

REASCA. Sîmbătă, 13 mar
tie Ia restaurantul,Mlne- 
rul"dinPetroșanivafior- 

Vintilă Borhihăj a avut loc ’ ganizată •’ expoziție culi-

Kubrică realizată de
Toma TĂȚArCA

vin at (mistreț, cerb, ' că
prior și fazan). In paralel 
se va desfășura o „seară 
vînătorească" cu pragram 
cultural artistic. Nu este... 
vinătorească.
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Pentru toți cei ce locuim, 
muncim ori învățăm în 
municipiul Petroșani, tre
buie să fie cît se poate de 
clar că străbatem o perioa
dă de transformări gospo- 
dărești-edilitare înnoitoare, 
de mult așteptate de fie
care. Nu o dată ne-am com
parat cu alte localități din 
județ, din țară și am fost 
de acord că și la noi aca
să, în Petroșani, în Valea 
Jiului trebuie făcut mai 
mult în domeniul dotării, 
gospodăririi și înfrumuse
țării. De aceea, faptul că 
aceste deziderate de larg 
interes cetățenesc sînt din 
nou, mai pregnant de it 
oricînd pînă acum la mo
lul concret cuprinse intr-un 
program și în obiectivul 
unor acțiuni care au de
marat deja, nu poate de- 
cît să ne bucure, să ne mo
bilizeze pe toți la o contri
buție directă, conștientă și 
eficientă pentru a le în
făptui în următoarele luni.

In detaliu, informăm deci 
că luni, 8 martie curent, a 
fost constituit comandamen
tul municipal pentru coor- 
jj^narea activităților gos- 

■ jp&dărești-fdilitare și de în
frumusețare la a cărui pri
mă întrunire lărgită au fost 
prezenți secretarii comite
telor sau organizațiilor «le 
partid, conducătorii între
prinderilor economice, șan
tierelor și instituțiilor din 
Petroșani, iar, prin rîndu- 
rile de față, dorim să an-, 
gajăm în acțiunile ce ur
mează să fie desfășurate 
colectivele de oameni ai 
muncii, bărbații, femeile, 
tinerii, toți locuitorii ora
șului. Pentru o cît mai bu
nă cuprindere și finalizare 
a lucrărilor necesare, ora
șul a fost împărțit in zone 
și sectoare, în fiecare din 
acestea urmînd să partici
pe la realizarea obiectivelor 
propuse unitățile economi
că, instituțiile cuprinse in 
perimetrul lor, precum și * 
toți cetățenii, deputății și

• •

Din scrisorile sosite la redacție
Redațl liniștea străzii

Strada George Coșbuc e- 
ra pînă mai anul trecut li
niștită. Doar din cînd în 
cind| treceau pe aici auto-* 
turisme, căruțe și intrau 
mașinile ce aduceau măr
furi la magazinul din eol- 

, țul străzii. De o vreme însă 
pe strada noastră, a că
rei lățime nu depășește 3—4 
metri, este un du-te-vino 
necontenit de autobascu
lante de 16 tone și deoa
rece nu este amenajată 
pentru un - asemenea trans
port cînd trec autobascu-

Două unități de construcții 
ne-au degradat drumurile

re ar izbucni un incendiu, 
în această zonă nu ar putea 
interveni mașina pompie
rilor, Menționăm că în a- 
cest cartier nu se poate 
intra și nici ieși fără în
călțăminte adecvată din 
cauciuc care să acopere 
piciorul pînă la genunchi. 
Majoritatea locuitorilor fi
ind producători agricoli 
ies cu greu de la locuințe 
la terenurile arabile, din 
cauza noroiului. Deși au 
lapte contractat, Consiliul 
popular al comunei Ariinoa- 

. sa nu se interesează pe 
unde să se facă transpor
tul acestui produs, cît și 
a hranei pentru animale. 
Gu speranța că ne veți spri
jini, vă rămînem recunos
cători.

Sintem un grup de fa
milii din sătul Iscroni a- 
parținător comunei subur
bane Aninbasa și avem u- 
nele neeazurir Pentru a a- 
junge la locuințele noastre 
din strada Jiului, ara avut 
două drumuri de acces de
rivate din drumul princi
pal spre Aninoasa. Aceste 
drumuri au devenit imprac
ticabile, unul datorită ne- 
canalizării scurgerilor de 
ape de la S.U.T. I.C.M.M. 
Iscroni și lucrărilor de or
ganizare făcute de I.P.E.G. 
Hunedoara, iar celălalt da
torită depozitării în mod 
haotic a unor imense can
tități de pămînt rezultat din 
lucrarea de la gara Iscroni 
aparținînd Direcției regio
nale G.F.R. Timișoara. 
Deci, două unități de cons
trucții ne-au deerădat căile 
de* acces, Dară din neferiei-

lucrătorii Consiliului popu
lar municipal. In fiecare 
zonă sau sector, pe baza cu
noașterii nemijlocite a rea-' 
lităților și cerințelor de pe f. Creangă, a părții carosa-
teren, s-au prevăzut diverse bile și a trotuarelor stră-
lucrări de dotare, gospo
dărești, de amenajare și 
înfrumusețare. Spre exem
plificare, in zona de la in
trarea în municipiu (de la 
Dărănești) și pînă în Piața

tâ, definitivarea? racordu
rilor străzilor de acces în 
bulevardul Republicii, re
pararea străzilor V. Roaită, 

zii N. Bălcescu, montarea 
gardurilor metalice .împrej
muitoare ale pîeții agroa- 
limentare și -Școlii gene
rale nr. 7,. reamenăjări și 
.extinderi de zone verzi.

• • -«i
II

Victoriei s-au prevăzut a- 
menajarea taluzului dintre 
apa Baniței, repararea și 
vopsirea parapeților pro
tectori, plombări cu asfalt, 
plantări pe taluzurile de la 
podul Dărănești, demolarea 
imobilelor îmbătrînite și i- 
nestetice din strada Uzinei, 
reconstruirea trotuarelor de 
pe latura dinspre incinta 
I.U.M.P., o parcare pentru 
posesorii "de autoturisme ce 
lucrează în I.U.M.P., revop- 
sirea gardului împrejmui
tor al zonei demolate și 
a panourilor pentru recla
me din strada'Republicii, 
refacerea marcajelor pentru 
parcarea autobuzelor' și ta* 
xlmetrelor, precum'și rea
lizarea unor staționare pen
tru călători și expunerea 
unor panouri informaționa
le'în Piața Victoriei. In 
alte zone ale orașului sînt 
prevăzute, între alte lucrări, 
amenajarea parcării (și zu

grăvirea clădirilor), din. stra
da Cloșca, a parcurilor de
Iîngă podul peste Maleea care există mari 
și din strada Vasile Roai- mise restanțe,

plantări de arbori și ar
buști ornamentali, noi te* ' 
renuri de joacă pentru co- 

. pii, aranjarea taluzului de
la spitalul municipal, cură
țirea pîrîului Slătinioara și 
a șanțului de gardă din 
cartierul Aeroport, infru- 

.musețarea prin plantarea.
de 
erorii.
agrement din pădurea 
pe dealul Institutului 
mine, recondiționarea 
străzi și alei pietonale.

flori a intersecției Is- 
întreținerea bazei de 

de 
de 
de 

cu
rățiri de șanțuri, acosta
mente și rigole etc.

O atenție deosebită vă , curților și grădin:iloi\ strS- > 
trebui acordată în perioa
da imediat următoare atît 
de către întreprinderi, ins
tituții, cetățeni cît și de sec
ția de gospodărie comuna
lă măsurilor necesare pen
tru asigurarea salubrizării 
tuturor .străzilor și cartie
relor orașului, domeniu? în

și neper- 
eă urmare

zilor, cartierelor,, a tuturor 
spațiilor ce fac parte . din 
cadrul nostru de muncă și 
viață.

Cetățeni I Participați 
cu pasiune și spirit cre
ator la activitatea de 
elevare a nivelului gos
podăresc și de înfi’umu- 
sțtare a localităților în 

-care trăim si muncim.

lantele încărcate, casele re tonaj să-și schimbe tra- 
noastre se miș ă de parcă 
ar fi cutremur. Din cauza 
deselor vibrații au apărut 
fisuri la unii pereți, existînd 
pericolul să se dărîme. In 
plus mașinile traversează truda George Coșbuc, sal- . 
si cele două linii pe unde v;nd astfel loc uințele noas

tre de distrugere prematu
ră. Solicităm in această 
direcție sprijinul redacției.

Glieorghe PARASCH1V, 
tie pericol de accidente. Su- și alți locatari <le pe strada 
gerăm ca mașinile de ma- George Coșbuc din Petrila

se transportă cărbunele de *. 
la I.M. Lonea la prepara
ți a Petri la, care nu sînt a- 
sigiirate cu bariere și deci 
există și în această direc-

seul pe drumul cu barieră 
dirijată ta traversarea liniei 
ferate, drum aflat doar eu

100 metri mai sus de

Text și foto : Șt. NEMECSEK

Gheorghe FETRU.FAN, 
i Ion ȘAUCA,

Iscroni «r

Reparații binevenite
A venit rîndul și la clă

dirile de pe strada Mihail 
Kiogălniceanu^in cartierul 
Vechi al Petroșaniului să 
cunoască lucrări de repara
ții semnificative, O echipă 
de muncitori de la secția 
fond locativ a E.G.C.L. Pe
troșani a lucrat cîteva zi- 
le la înlocuirea jgheaburi
lor de la ștreșinile caselor 

și a burlanelor pentru scur
gerea. apei de pe acoperi
șuri. Odată cu această ac
țiune, au fost revi
zuite toate acoperișurile și 
înlocuite țiglele degradate 
care nu mai prezentau ga
ranția nepătrunderii apei. 
Ac,este lucrări de . repara
ții de bună calitate vor 
prelungi viața locuințelor 
și vor asigura, sfi sperăm 
pentru o perioadă cît mai 
lungă, condiții optime de 
confort pentru locatari.

Ioan CIUR, 
Petroșani 

a modului de neînțeles în 
care a fost privită această 
activitate în lunile iernii.

Avem în față multe și 
diverse obiective gospodă
rești concrete. O primă e- 
tapă pentru transpunerea 
lor în viață și pentru pri
mul bilanț, așa cum s-a 
stabilit în ședința coman
damentului . de coordona
re, este 27 martie. Con
ducătorii unităților econo
mice și instituțiilor care 
prin colectivele pe care 
le conduc și mijloace
le tehnice de care dis
pun pot aduce o contri
buție efectivă ia finaliza
rea sarcinilor stabilite, au 
luat cunoștință de aces
tea șl i le-au însușit. Ceea?, 
ce trebuie făcut cu com
petență și răspundere în 
continuare este organiza
rea activităților pentru în
făptuirea sarcinilor asuma
te. Se apreciază că există 
posibilități nelimitate care 
trebuie să fie valorificate 
în vederea ridicării aspec
tului gospodăresc al Pe- 
troșaniului, al tuturor io- j 
calităților miniere din Va
lea Jiului. la nivelul .ce
rințelor. Fiecare zi bună 
de lucru trebuie folosită 

din plin pentru organizarea 
.de- ,aețiu«i->cu ? participarea - 
colectivelor de oameni ai ■ 
muncii, a tinerilor, femei
lor, pensionarilor, pentru 
sprijinirea și materializa
rea inițiativelor și expe
rienței celor mai pricepuți 
gospodari ai orașului, pa
sionați ai înfrumusețării

• constantin bur
suc, Petroșani: După cum 
singur afirmați, contoărul 
din locuința dumneavoastră 
a fost într-adevăr defect. 
Nu aveți nici o vină pen*

’ tru aceasta deoarece dv.
nu faceți parte din cate
goria acelora care și-au de- 

l feetat în mod intenționat 
: contoărul in scopul de a 
i sustrage curentul electric. 
* De altfel prin schimbarea 

contoarului defect totul es
te în ordine.
• IOAN TIMOFTE, Vul

can : Dacă se încălzesc nu-*1 
mai o parte din elemenții 
caloriferelor . din aparta
mentul ce-1 ocupați, 
putea ca de

. . s-ar
__ vină să fie ae

risirea lor, Solicitați deci 
lucrătorilor de la punctul 
termic, ce vă servește, să 
Aerisească mai des instala
ția.
• PETRU PRODAN, Pe-

«»’ If»:- 'X
energie electrh ă de care 
beneficiază consumatorii

tut constata, am publicat 
unele deficiențe din trans-

r~
Comisia de femei

în acțiune
In activitatea comisiei 

de femei din cartierul 6 
Petroșani există bunul o- 
bicei ca înainte de a se 
fixa obiectivele ce ur
mează a fi înfăptuite să 
se discute pe larg cu toa
te gospodinele din raza 
ei de activitate. Unele fe
mei vin cu diferite pro
puneri, altele le întregesc 
și cu toatele, știind ce au 
de făcut pornesc la înfăp- . . , ,
tuirea "lor. Printre altele U1* & depus din partea 
s-a stabilit ca prin colec
tarea sticlelor și borcane
lor, a materialelor refolo
sibile să se depună la 
CEC, pînă în data de 20 
august, suma de 500 lei.
Aceasta pentru pomul de 
iarnă al copiilor. E drept 
că pînă la sărbătorile de 
iarnă mai este destul timp 
dar femeile din cartier au 
pornit acțiunea încă de la ___ ,_______„
începutul anului. Unele* inimoasa președintă a co- 
au adus sticle și borcane misiei de femei din ear- 
care le prisoseau, ocupînd tier. (D.C.)

UNITATE NOUĂ
Salba de magazine de la parterele noilor blocuri 

de pe bulevardul Victoriei din orașul Vulcan, a fost 
completată de curind cu noi unități comerciale. Ast
fel, la parterul blocului 19 s-a deschis un modern 
magazin de prezentare și vînzare a 'mobilei. De re
marcat faptul că la finele primei luni de la deschi
dere, planul unității a fost depășit eu peste 766 000 
lei. Atit șefa unității, Luiza Moțăiau», cît și vîhză- 
toarele Ana Gheorghe, Ema Fodor și Magdalena Șoi- 
ino, au reușit ca in foarte seurt iimp^ să . realizsoae 

. un larg; văd cojnercial, să abțină, aprecieri deosebite
•dl» partea clienților ce trec pragul acestui: maga
zin.

portul în cpmun. Vom mai. 
reveni. Dar, trebuie înțeles 
că sînt și unele greutăți pe 
care colectivul A.U.T.L.P. 
se străduiește să le depă
șească, Inclusiv eu spriji
nul călătorilor. 

Răspundem 
cititorilor

• VICTOR IEPURE, Lu- 
peni : Vă înțelegem foar
te bine, dar nu vă putem 
ajuta. Dacă nu ați rezol
vat problema în care ne 
solicitați sprijinul — bute
lie de aragaz —, insistați 
în continuare pe iîngă fo
rurile conducătoare, locale. 
Problema este complicată 
întrucît dv. ați primit,: de

- fapt, butelie eu cîțiva ani 
în urmă, *■ - ■■■ ,
• FLOREA MIHAI, Fe-

—X

inutil loc prin cămări, ni
țele hîrtie și alte mate
riale refolosibile și uite 
așa s-a adunat ban ,*u 
ban. In dimineața zilei de 
9 martie, la unul din ghi
șeele unității CEC aștep
ta să-i vină rîndul tova
rășa Elena Ilamz, secreta 
ra organizației de bază 
din cartierul 6 al oi așu-

comisiei femeilor din car
tier 1 000 de lei. Deci du
blul sumei preconizate să 
fie depuse pînă Ia data 
de 20 august a.c. La ob
ținerea acestei sume au 
contribuit numeroase gos
podine din cartier dintre 
care amintim pe Elisabeta 
Jitea, Irina Delean, Elena* 
Benea, Clara Vesa ți bi
neînțeles Lucia Moruțea, <

ț

casnici sînt progresive, în 
raport cu suprafața loeatl- 
vîp La. fel și tarifele. Spre

. exemplu pentru un aparta
ment cu două camere, po
trivit reglementărilor în 
vigoare, cantitatea de ener
gie care se acordă normal 
și se plătește, tot normal, 
este de 750 kWh/an la cos
tul de 0,50 lei kWh. Dacă 
se depășește acest, consum, 
tarifele se majorează : în 
cazul unui consuni de 750 
— 835 kWh, tariful este de 

0,65 lei/kWh ; la un consum 
de 825 — 900 kWh* — de 
0,75 lei/kWh, iar peste 900 
kWh tariful este de 0,90 
lei/kWh. In cazul unui a- 
partament* cu 4 camere, 
cuantumul normal acordat 
este de 975 kWh/an. Dacă 
se depășește acest consum, 
se aplică tarifele progresi
ve ca în exemplul de mai 
sus. încadrați! în unitățiile

’ aparținătoare C.M.V.J. plă
tesc energia electrică "con
sumată cu tarif ’redus. -
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Convorbiri româno-sovietice
MOSCOVA 11 (Ager

pres). — Tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guver
nului, aflat în vizită, în 
Uniunea Sovietică, a avut 
o întîlnire cu tovarășii 
Konstantin Cernenko, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C, al P.C.U.S., 
și Konstantin Rusakov, se

Pentru 
consolidarea 

păcii
BONN 11 (Agerpres). — 

Singura alternativă pozi
tivă la evoluția lumii con
temporane constă în con
solidarea păcii pe calea co
laborării — subliniază Egon 
Baiu. membru al prezidiu
lui P.S.D. din R.F.G., în 
articolul publicat în revis
ta „Worwats". Autorul ar
ticolului dă o înaltă apre
ciere experienței pozitive 
acumulate în evoluția rela
țiilor dintre statele din es
tul și vestul Europei în 
anii care au trecut. O 
astfel de colaborare —- 
subliniază el — contribuie, 
de asemenea, la consolida
rea păcii.

4r
OSLO 11 (Agerpres). — 

Consiliul regional Troms. 
din Norvegia a adresat gu
vernului țârii cererea de 
a sprijini propunerea pri
vind crearea unei zone de- 
nuclearizate în nordul Eu
ropei. Crearea unei aseme
nea zone, se spune în do
cument. ar constitui un 
prim pas spre adoptarea 
unor măsuri mai ample
pentru reducerea arma
mentelor nucleare în în
treaga Europă.

DUMINICA, 14 MARTIE
8,00 Admiterea în învă- 

țămîntul superior teh
nic și agricol. (Con
sultații).

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

10,00 Viața satului.
* Teatru TV — Des
coperirea familiei de 
Ion Brad.

11,45 Lumea copiilor... în- 
tr-un studio.

13,00 Telex. Album dumi
nical.

13,05 Dialog între Bucu
rești și Cluj-Napoca.

14,00 Desene animate : Tom 
și Jerry.

17,05 Pagini- din comedia 
cinematografică ro
mânească —- Popescu 
10 în control. Premi
eră TV. Producție a 
studioului cinemato- 
grafic „București".

18.10 Telesport. Handbal fe. 
minin. Finala Cupei 
României.

18,40 Bucuriile copilăriei. 
19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României — 

Județul Vrancea.
20.25 Film artistic. Promi

siunea. Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor americane.

22.10 Telejurnal. * Sport.
22,30 Caruselul muzicii u- 

șoare.
LUNI, 15 MARTIE

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20,20 Arc peste timp în 

satul românesc 1907— 
1^62—1982.

20,45 Coruri celebre din o- 
pere și operete. 

cretar al C.C. al P.C.U.S.
In cursul convorbirii au 

fost evocate bunele relații 
de prietenie, solidaritate și 
colaborare multilaterală 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea 
Sovietică, care se dezvol
tă în spiritul convorbirilor 
și înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor ro- 
mâno-sovietice la nivel 
înalt. Au fost abordate pro

IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR dedicate marcă
rii în Spania a 130 de ani 
de ia nașterea lui I. ț>. 
Caragiale, la Institutul de 
limbi străine din Madrid 
a avut loc o seară dedica
tă marelui dramaturg. Cu 
acest prilej au fost prezen
tate filme documentare ro
mânești.

IN ULTIMII 30 DE ANI, 
populația Indiei a sporit 
cu 320 milioane locuitori, 
ajungînd în prezent la 
680 milioane — relevă pu
blicația „Times of India11.

IN LOCALITATEA RE
RAN din Malpyezla a avut 
loc ceremonia inaugurării 
liniei de asamblare a auto
camioanelor Roman Diesel, 
rezultat al cooperării ro- 
mâno-malayeziene.

POPULAȚIA ASIEI va 
atinge 3,4 miliarde persoa
ne în anul .2000, față de 
2,5 miliarde, cît are în 
prezent — se arată într- 
un studiu alcătuit de Co
misia Economică și Socială 
a O.N.U pentru Asia și 
Pacific (ESCAP). Creșterea

21.10 Cadran mondial,
21,30 Roman foileton — La 

Barraca. Premieră pe. 
țară. Producție a 
Radioteleviziunii spa
niole. • i

22,15 Telejurnal.

MARȚI, 16 MARTIE

11,00 Telex.
11,05 Orientarea profesio

nală — un obiectiv 
al educației în școală.

11,25 Roman foileton — La 
Barraca. Episodul 1.

12.10 Muzică populară.

PROGRAMUL ȚV

12,30 Pentru curtea și gră- 
dina dv.

12.35 La frontierele cunoaș. 
șterii.

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.25 Clubul tineretului.
17,00 Noi în anul 2000.
17.25 Forum politico-ideolo.

gic. "x.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Muzică instrumenta

lă.
20,45 Nicolae Titulescu — 

un patriot luminat.
21,10 Teatru TV. La prima 

vedere, de Ion Bă- 
. ieșu. Premieră pe țară.

22.20 Telejurnal.
MIERCURI, 17 MARTIE

16,00 Telex.
16,05 Consultații pentru e- 

levii cursurilor serale. 

bleme ale colaborării și 
cooperării economice din
tre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S., evi- 
dențiindu-se dorința reci
procă de a acționa împre
ună pentru adînclrea și 
diversificarea lor continuă, 
în interesul construcției 
socialiste și comuniste în 
cele două țări.

medie anuală a populației 
din țările situate în a- 
ceastă regiune a lumii a 
fost de 1,79 Ia sută, față 
de 0,94 la sută, în Ame-

■ rica de Nord, și 0,40 la'su
tă, în Europa occidentală.
NICARAGUA A PRO

TESTAT oficial pe lingă 
Guvernul S.U.A. pentru vio
larea spațiului său aerian 
de către avioane nord-ame- 
ricane — informează, din 
Managua, agenția France 
Presse. In ceea ce o pri
vește, Nicaragua reafirmă 
hotărîrea de a continua 
căutarea unor soluții paș
nice la problemele din 
zonă. Ea dorește pacea, ac
ționează în direcția obți
nerii ei ?i se adresează gu
vernului nord-american ce- 
rîndu-i să coopereze pen
tru realizarea acestui o- 
biectiv.

UNDE POT DUCE MIS
TICISMUL exacerbat și
indolența atestă și o în- 
tîmplare recentă din sudul 
Italiei. Doi membri ai sec
tei „Martorii lui Iehova“ 
— Giuseppe Oneda și soția 
sa, Constanza, — au refu
zat să accepte ca medicii 
să-i facă transfuzie fetiței 
lor, de 2 ani și jumătate, 
grav bolnavă, care a dece
dat. Tribunalul din Cagli
ari j-ă condamnat Ia 14 ani 
închisoare pentru fapta lor.

16,30 Șah.
16,45 Melodii populare.
17,00 Universul femeilor.
17.40 Tragerea pronoexpres.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra- 

inului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo, 

'mică,
20.40 Ancheta TV.
21,05 Telecinemateca. Ci

clul : Dosarele ecra. 
nului — Privilegiul.

• Premieră pe țară. O 
producție a studiouri
lor engleze.

22,15 Telejurnal.

JOI, 18 MARTIE
11,00 Telex. ' ■ . '
11,05 Șoimii patriei.
11,15 Desene animate,
11.30 Muzică ușoară.
11.45 Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească, Doi vecini.

12.30 Muzică populară.
12,40 Forum politico-ideo

logic.
16,00 Telex.
16,05 Viața culturală.
17,00 Studioul tineretului,

60 de ani de la fău
rirea U.T.C.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică.
20.45 Tineret, mîndria ță

rii. Program de cîn- 
tece și. versuri.

21,05 Arc peste timp în
satul românesc. 1907

MAREA BRITANTE

Marcarea 
centenarului 
nașterii lui 

Nicolae Titulescu
In cadrul manifestărilor 

organizate în Marea Brita- 
nie pentru marcarea cente
narului nașterii lui Nicolae 
Titulescu, îă Universitatea 
Oxford a avut loc o suită 
de acțiuni consacrate aces
tui eveniment. _

O expoziție incluzînd im
portante documente de ar
hivă, precum și diferite lu
crări în legătură cu activi
tatea diplomatului român 
în calitate de ministru de 
externe, președinte al Ligii 
Națiunilor, trimis extraor
dinar și ministru plenipo
tențiar la Londra a fost 
organizată la Biblioteca 
Bodleiană.

A avut loc, de asemenea, 
vernisajul unei expoziții o- 
magiale de fotografii și 
documente care ilustrează 
momente importante din 
lupta poporului român pen
tru dobîndirea și apărarea 
independenței naționale, 
din activitatea lui Nicolae 
Titulescu. In expoziție sînt 
prezentate la loc de frunte 
aspecte referitoare la ini
țiativele României pe plan 
internațional și la activita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu consacrată păcii 
și colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

La vernisaj a luat cu- 
vîntul profesorul Julian Ro
berts, directorul Bibliotecii 
Bodleiene, care a adus un 
cald omagiu personalității 
lui Nicolae Titulescu, pre
cum și politicii externe ac
tuale a României.

Au participat cadre di
dactice universitare, stu- 
denți, un numeros public.

—1962—1982.
21.35 Meridianele cîntecu-

lui. '
22,15 Telejurnal.

VINERI, 19 MARTIE

15,00 Telex.
15,05 Mult e dulce și fru

moasă limba ce-o vor
bim.

15.35 La volan.
15.50 Emisiune în limba 

germană.
17,40 Tragerea loto.,
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,25 U.T.C. — 60.
20.50 Spectacol de gală 

consacrat aniversării 
a 60 de ani de la cre
area Uniunii Tinere
tului Comunist și a 
25 de ani de 1» în
ființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților 
Comuniști din Româ, 
nia.

21.50 La frontierele cunoaș. 
terii. Serial științific.

22,15 Telejurnal.
SÎMBATA, 20 MARTIE

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei. „Popasuri in 
Cîmpia Română'1.

11,30 Muzică populară.
11.50 Telecinemateca: „Pri

vilegiul" (reluare).
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă. <
17,40 Săptămîna politică.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 Arc peste timp în sa

tul românesc (1907— 
1962—1982).

20.35 Teleenciclopedia.
21,05 Film.
22,05 Telejurnal. :
22.20 Mugurel de primă

vară — melodii.

FILMt
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Uu glonte ră
tăcit ; Unirea : ■ Părinți 
de duminică.

PETRILA : Afacerea 
granatelor.

LONEA : Războiul
stelelor, I-II.

ANINOASA : Căpita
nul răzbunării.

VULCAN - Luceafă
rul : Convoiul.

LUPEN1 - Cultural: 
Lupii mărilor ; Muncito
resc : Pirații secolului 
XX. -

URIC ANI : Idila cu 
î Miss Brasilia.

I.M.S.A.T. București 
Șantierul 7 Rovinari 

încadrează pentru punctul de lucru „VlSCOZA" 
LUPENI următoarele categorii de personal:

— electricieni I—VII
— lăcătuși I—VII
— sudori I—VII
— un muncitor necalifîcat pentru pază.
Retribuirea se face conform Legii 57/1974 

acordîndu-se spor de acord global, spor de șan
tier, regim de lucru prelungit de 10 sau 12 ore.

organizează concurs pentru ocuparea următoa
relor posturi :

— croitor multiplicator șabloane
— electricieni — categoria 2—5
— lăcătuși — categoria 2—5
— instalatori —- categoria 2—5
— tîmplari — categoria 2—5
— strungar — categoria 2—5
— sudor — categoria 2—5
• lucrător gestionar pentru magazinul de 

prezentare și desfacere al întreprinderii.
De asemenea, mai încadrează
— muncitori necalificați (bărbați)
Condițiile de pregătire, vechime și retribui

re sînt conform prevederilor Legii nr. 12/1971 
și Legii nr. 57/1974.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal al întreprinderii de tricotaje 
Petroșani, strada Lunca nr. 117 telefon 43812 si 
44150.

Mica publicitate
VIND Flat 600, stare bu

rtă. București telefon 130759.
VIND Skoda S 100, cu 

radio-casetofon. Telefon 
43253 Petroșani. (452)

VIND Skoda S 100 roșu. 
Lupeni, Școala generală nr. 
2. (450)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Roșu 
Marcela, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani. O declar nulă. (444)

Anunțuri de familie

COLECTIVUL IA.C.C.V.J, împărtășește durerea tu
turor celor care l-au cunoscut și apreciat pe acela ca
re a fost ''

BUNESCU SABIN
coleg de muncă deosebit. Un gînd pios la dispariția 

neașteptată și prematură. (453)

Soția, Măria și fiul Lulu profund îndurerați a- 
nuntă încetarea din viață a scumpului lor soț și tată 

BUNESCU SABIN
Un suflet bun și nobil. înhumarea are loc la 13 mar
tie 1982 în comuna Prigoria jud. Gorj. Nu-i vom ui
ta niciodată vorbele bune și bunătatea sufletească. 
■(445) ■'

v 15,00 Telex. ■■■ i
^15,05 Școala la școala | 

noii calități.
15,35 La volan. î
15.50 Emisiune în lim- |

ba germană. i
17,40 Tragerea loto. I
17.50 1001 de seri.' I
20,00 Telejurnal. j

‘ Actualitatea e- 3 
conomică. |

20,20 U.T.C. 60 — Tine- j 
rețea spiritului I 
revoluționar — re- ■ 
portaj documentar.

20,35 Film artistic : „Fa
ta Morgana".

21,55 Muzică și poezie
22,15 Telejurnal.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mano- 
lache Marfa, eliberată de 
întreprinderea de confecții 
Vulcan. O declar nulă. (446)

PIERDUT CEC cu valoa
re limitată de la nr. 611051 
pînă la 611100 consumat de 
la nr. 611051 la nr 611096 
și neconsumat de la nr. 
611097 la 611100 aparținînd 
T.C. Ind. Craiova șantier 
Lupeni — cantină II de
clar nul. (451)

RtDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Nicolae Sâicescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63 ; 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. N Bălcescu - 2.


