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La invitația tovarășului 

NICOLAECEAUȘESCU, 
șeful de stat al Republicii Turcia 
va efectua o vizită în România

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușpscu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, generalul 
Kenah Evren, șef de stat al Republicii Turcia, va e- 
fectua o vizită de stat în România în perioada 5—8 
aprilie 1982. ’ ' ' u'";.c■
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Obiectivul prioritar al activității 
preparatorilor Văii Jiului 

ÎMBUNĂTĂȚIREA calitatii cărbunelui

La întreprinderea minieră Uricani, pe primul loc în întrecerea cc se desfă- 
mină care de la începutul anului a ob- șoară la întreprinderea minieră Uricani. 
ținut o producție suplimentar extrasă de La rîndul lor. minerii sectorului II, din 
13 300 tone de cărbune pentru cocs, co- rîndul cărora s-a remarcat în mod deo- 
lectivele a două sectoare de producție sebit formația condusă de Ilie Amorări- 

mai 
aba- 
pre- 

cu
cocs

raportau la începutul zilei de 25 martie țel, formație care exploatează cele 
depășirea prevederilor trimestriale ' 
plan.

Obținînd un plus de 4 488 tone de căr
bune la zi, în acest început de an. mi
nerii sectorului I au extras peste preve
derile de plan ale trimestrului I 1 000 
tone de cărbune pentru cocs, situîndu-se

de moderne complexe mecanizate din 
tajele Văii Jiului, au extras peste 
vederile de plan la zi 7 900 tone, 
peste 700 tone de cărbune pentru 
mai . mult decît prevederile de plan ale 
primului trimestru al anului.

I.M. VULCAN ,

Cu justificată mîn.drie 
muncitorească, destoini
cul colectiv al sectorului 
I de la mina Vulcan, ra
portează rezultate de pres
tigiu — realizarea sarcini
lor la producția de căr
bune pentru trimestrul I. 
Cu producția extrasă pes
te prevederile planului 
din această lună (1126 
tone), minerii sectorului 
I realizează 8 800 tone 
cărbune de la începutul 
lamd-ui, rod al depășirii

productivității muncii pla
nificate cu 500 kg cărbune 
pe post.

La rezultatele obținu
te o contribuție de seamă 
au avut-o membrii din 

' formațiile-conduse de cn- 
noscuții șefi de brigadă 
Ștefan Gantz, Mihai Du- 
descu și Mihai Neștian, 
care au acționat .continuu 
pentru creșterea randa
mentelor în abataje. A- 
ceasta, prin organizarea 
mai eficientă a timpului 
destinat lucrului, 
rea disciplinei de 
ducție și folosirea

întări- 
pro-

maximum de randament 
a utilajelor din dotare. 
De subliniat că a crescut 
și preocuparea conduce
rii tehnice a sectorului,, 
în asigurarea unei mai 
bune aprovizionări a tu
turor locurilor de muncă 
cu materialele necesare.

Ambițiosul și harnicul 
colectiv care a 
locul I în lupta 
cărbune mai mult, din ca
drul unității, este angajat 
plenar și pentru trimes
trul următor în a nu ce
da locul ocupat în între- 
erea socialistă;

cîștigat 
pentru

J

omenie be- 
fost

In cadrul atelierului 
mecanic de la depoul 
C.F.R. Petroșani lucrea
ză meseriași cu o înaltă 
calificare executînd pie
se de schimb necesare 
la lucrările de revizii și 
reparații a locomotivelor. 
In imagine un aspect 
de muncă din cadrul a- 
telierului.

Printre unitățile econo- • 
mice importante ale Văii 
Jiului se numără și stațiile 
de cale ferată. De la șeful 
stației C.F.R. Livezeni, Iu
lian Geamăn u am aflat 
următoarele realizări: la 
indicatorul „stațiohăfea va
goanelor la încărcare . — 
descărcare11 s-au realizat 
12,24 pre/vagon, față de 
12,85 — plan, la „tone ex- 

j>ediate“ s-a depășit de la 
începutul anului cifra ,'de 
.70 000 tone. Aceasta in con
dițiile în care în stație se 
compun și se descompun în 
24 de ore’în medie cite
5—6 trenuri de marfă, iar 
prin stație (de altfel „nod" 
de cale ferată) tranzitează 
aproximativ. 105 trenuri în 
24 de ore. Iată cîțiva mun
citori evidențiați: Ion Mol
dovan, Vasile . Crețu — 
I.D.M., Petru Marcu, Eva 
Pop — magazineri. Liviu ■ 
Revitea, Toma Drăgoi și 
Marcu Boța — manevranți.
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în ampla acțiune 
desfășoară la mină 
șeni de diminuare continuă 
a costurilor de producție
— ca factor de baz.ă al spo
ririi eficienței economice
— un rol însemnat îl joa
că reducerea cheltuielilor 
materiale, a consumurilor 
de materii prime, materia
le, combustibil, și energie. 
Eforturile depuse pe multi
ple planuri pentru utiliza
rea la cote superioare a

productiv, 
judicioasă 
v.ălorifica- 
materiăle,

ce se 
Paro-

protențialului 
pentru o mai 
gospodărire și 
re a bunurilor 
s-au materializat în reali
zarea, în primele două lpni 
din acest an, a producției 
nete în proporție de 112,8 
la sută. Ca urmare a acțiu
nilor întreprinse la nivel 
de formații de lucru, sec
toare și mină, . în perioada . 
la care ne referim, cheltu
ielile materiale de pro
ducție au fost reduse, cu 
96,7 lei la 1000 lei pro
ducție marfă, și in princi
pal pe această bază, cele

. a a —*a a a taa~ a —

în una din zilele de început de februarie, ele
vul Gabriel Nagy, de la școala 'hr, 1 din Lupeni a 
suferit un accident. In timpul unui concurs de schi, 
desfășurat la Păltiniș, căzînd pe piftie și-a fracturat 
un picior. Colegii săi de clasă, dintr-a Il-a, au pri
mit vestea cu îngrijorare. L-au vizitat acasă. Micul 
schior eră întristat că nu poate merge la școală. Din 
inițiativa învățătoarei clasei, problema și-a găsit re
zolvarea. fn fiecare zi, cite doi elevi colegi de clasă 
l-au vizitat acasă, punîndu-l la curent cu tot ce au 
învățat in acea zi. Periodic, învățătoarea l-a ascultat 
și i-a predat „personal" lecțiile. Astfel incit acum, 
cind se apropie sțîrșitul trimestrului, Gabriel se nu
mără printre virtualii promovați cu cele mâi bune 
note din clasă. Pe lingă lecțiile de citire și aritmeti
că el ,a primit și o frumoasă lecție despre importan
ța și frumusețea gestului uman, firesc, al intr-ajuto
rării tovărășești. O bună și frumoasă lecție morală 
despre, omenie, nu numai pentru el.

Viorel STRAUȚ

La punctele de lucru de 
la blocurile 59 A și 59 B, 
din zona vechiului centru 
al Petroșaniului, spre deo
sebire de celelalte zile, s-au 
primit betoanele coman
date. Față de 12 mc 
toane solicitate au 
primiți 14 mc. Deci, se poa
te asigura o aprovizionare 
promptă în cantitățile soli
citate.

Una din autobetoniere 
a sosit după ora 11. La o- 
ra 12, oamenii din echipa 
condusă de Paul Molodeț, 
au rămas pe șantier și în 
pauza de prînz pentru a 
termina de turnat betonul 
care nu suferă amînare. 
Oamenii mănîncă la prînz 
în restaurantul cu autoser
vire „Carpați", aflat în a- 
propiere. Cu 10 minute î- 
nainte de terminarea pau
zei de prînz, pe șantier au 
și revenit dulgherii din for
mația condusă de Gheor-

/

să, într-o baracă s-a orga
nizat o mică sală de mese, 
pe șantier.

Un excavator a soții con-

tier. Oare cit timp poate 
dura turnarea și transpor
tul unor planșee ? Cine 
răspunde de coordonarea

Ieri, în ora pauzei de prînz a constructorilor, 
brigada de reporteri a fost din nou prezentă Ja 
punctele de lucru din Petroșani. S-a urmărit, de 
asta dată, dacă se respectă timpul de lucru la ple
care și la sosire pe șantier, dar și ce condiții s-au 
creat constructorilor.

ferm programării, pentru 
a săpa fundația ultimului 
tronson al blocului 59 B. 
Dar amplasamentul pe una 
din laturi, r>u este încă în 
întregime eliberat.

O alta lucrare acope
rirea subsolului pe tron
soanele B și C ale blocului 
59 B — nu poate să fie 
continuată. Motivul ? De ia 
poligonul din Livezeni unde 
au fost comandate încă din 
prima sâptămînă a lunii

lucrului între poligon și 
punctele de pe șantiere du
pă lansarea comenzilor ? 
Biroul producție al Grupu
lui de șantiere Petroșani al 
T.C.H., care se află la cî- 
teva sute de pași de acest 
punct de lucru... Vom re.e- 
ni.

O 1NTIRZIERE 
NEPREVĂZUTĂ..

Din pauza de prînz 
trecut 25 de minute.

au
La

Depășind productivi
tatea muncii cu 2000 kg 
cărbune pe post, compo- 
r.enții brigăzii conduse 
de Mihai Dudescu de 
la sectorul î al minei 
Vulcan și-au realizat 
sarcinile de plan luna
re in inedle cu 125 lâ 
sută, șituîndu-se în rîn- 
duî formațiilor de lucru 
cu cele mai bune re
zultate la nivel de între
prindere.

Foto : N. ȘTEFAN

totale’au fost diminuate 
cu 2 162 000 Iei, .

Preocupările colectivului 
nostru pentru economisi
re și gospodărire judicioa
să a materialelor și ener
giei au determinat reduce
rea costurilor, pe tona de 
cărbune, cu 31,6 lei. Dimi
nuarea cheltuielilor de pro
ducție s-a realizat îndeo
sebi pe seama micșorării 
consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, e- 
nergie și combustibil. S-au 
obținut astfel, în primele do
uă luni ale anului, economii, * 
pe articole de calculație la 
combustibil — 1,008 lei/to- 
nă ; materiale directe — 
15,2 lei/tonă ; amortisment

Ec. Mihail STANCU, 
contabil șef, :

secretar adjunct '
al comitetului de partid ț 

I.M. Paroșeni i

1

{Continua** in pag. a ?-aJ
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4 A și 4 B - ale lotului 53, »
șantierul Orăștie, lucrul con- | 
ti nud. /Maistrul din șantier, " 
Dominic Dimen, ne^pxpiică: 
„Nu a sosit încă mîncarea. 
A plecat, la ora 11,30, ma
șina Grupului T.C.H., dar 
întîrzie. Nu știm cauza. Nu 
s-a mai întîmplat Noi 
ne-am orientat după situa
ție ; nu am întrerupt lucrul 
la ora 12, facem pauză cu 
toții cind va veni mîncarea".

Intr-adevăr, formația de 
zidari condusă de loan Ha
țeg se află pe schela mo
bilă tencuind de zor exte
riorul la blocul 4 A. In fața 
blocului 4 B muncitorii ne-

Brigada de reporteri ai 
ziarului T. RUSU, I. BĂLAN, 

T SPATARU, V. STRAUT, 
T. TÂTÂRCĂ

(Continuare in pap. a 2-a.
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(o stimulativa acțiune de educație 
revoluționară

Duminică a început, In 
întreaga țară, acțiunea pio
nierească „Tot 'înainte I", 
organizată de Consiliul Na
țional al Organizației Pio
nierilor. in toate școlile din 
Valea Jiului se desfășoară, 
sub genericul acțiunii, am
ple manifestări cultural-e
ducative și de muncă pa
triotică, odată cu o atenție 
sporită pentru încheierea 
cu rezultate foarte bune a mente în obținerea 
celui de-al doiled trimestru rezultate foarte bune 
al anului de •' învățămînt. procesul instructiv), „Ștafe- 
Detalii despre valoarea și ta generațiilor" (activități 
structura acestei acțiuni am de muncă patriotică în spî- 
solicitat de la prof. 
Baron, președintele 
țiului municipal ai 
zațîei pionierilor.

— Dedicată unor 
venimente din viața 
lui nostru, acțiunea 
rească „Tot înainte !' 
desfășoară în două etape - 
de masă, pînă fa 21 iunie ; 
pe localitate în perioada iu
nie - decembrie, la care 
participă cele mai bune de- 
tașamente remarcate pentru 
bogăția, originalitatea și e-, 
ficiența activităților din e- 
tapa de masă - și consti
tuie un omagiu, prin mun
ca și rezultatele obținute de 
pionieri, adus celei de-a 
35-a aniversări a Zilei Re
publicii. Această amplă ac
țiune, care însuflețește pîo- 

. nierii din Valeo Jiului, cu
prinde o largă gamă de 

V_____ —______________

a pionierilor 
manifestări politice ș! de e- 
ducație In spirit revoluțio
nar, cultural-artistice, spor
tive, de pregătire pentru a. 
părarea patriei, de muncă 

urmașii 
(vizite, 

activiș- 
, cu 
etc.),

patriotică. „Sîntem 
unui popor eroic" 
excursii, întîlniri cu ui
ți de partid și de stat, 
oameni de cultură, 
„Pionieri, în anii de lumi
nă" (care cuprinde angaja- 

unor 
în

Mircea ritul tradiției marilor șan-, 
Consi- 

organi-

mari e- 
poporu- 
pionie- 

se

tiere naționale), „Cinstim 
patria., partidul și poporul” 
(care cuprinde viața cultu- 
ral-educativâ).

- Cu ce prografn de 
acțiuni sînt integrați pio
nierii din Valea Jiului in 
această manifestare sti
mulativă de educație în 
spirit revoluționar ?
- In apropiata vacanță 

de primăvară va avea loc o 
săptămînă a activităților po
litico-educative, cultural-ar- 
tistice, sportive și de pre
gătire pentru apărarea pa
triei. Atenția noastră este 
orientată, totodată, către 
o prezență de calitate su
perioară în aătuala ediție 
a Festivalului noționol „Cîn- 
tarea României".

Tiberiu SPÂTARU

Reducerea cheltuielilor
fUrmare din pas ti

mijloace fixe — 5,7 lei/to- 
nă, iar cheltuielile indirec
te au fost reduse cu 9;3 
lel/tonă. Totodată s-au în
registrat economii la lemn 
de mină — 110 mc și la 
cherestea — 50 mc ; au fost 
recuperate, recondiționate 
și refolosite peste 300 de 
armături TH șl o gamă va
riată de piese de schimb și 
subansamble.

Concomitent cu măsurile 
tehnicb-organizatoriee de 
valorificare superioara a 
materiilor prime, de redu
cere a cheltuielilor mate
riale, in vederea mobiliză
rii întregului colectiv la a- 
eeste acțiuni s-au între
prins o serie de măsuri 
politico-educative. De e- 
xemplu, la învățăhiîntul 
politico-ideologic prin pre
zentarea de grafice și dia
pozitive li s-a explicat co
muniștilor eficiența măsu
rilor întreprinse. Fiecare 
menjbru de partid de la

mina noastră cunoaște pre
cis că o armătură Til, no
uă, valorează .1200 lei, pe 
cîtld una recuperată și 
refolosită costă 150 lei, că 
evitarea mersului în gol, 
timp de o oră, a fluxului 
principal de benzi înseam
nă economisirea a 220 kWh 
energie electrică. Discuți
ile individuale eu comu
niștii, „momentul economic" 
din cadrul adunărilor ge
nerale de partid, propa
ganda vizuală cu caracter 
economie din incinta minei 
sini axate pe reducerea 
cheltuielilor materiale, pe 
sporirea eficienței întregii 
activități de extracție.

Desigur, alături dă suc
cesele obținute în domeniul 
reducerii cheltuielilor ma
teriale, la. fiecare loc de 
muncă, brigadă, sector, e- 
xistă încă rezerve însemna
te, pentru a căror punere 
în valoare va fi mobilizat, 
mai amplu, potențialul 
productiv disponibil. O a-

răspundere profesională o- 
perînd pe cord. In prezent, 
viața pacientului este în 
afară de orice pericol.

INIȚIATIVA GOSPO
OMEN lx, Șt ÎNALT PRO

FESIONALISM. In zilele 
trecute a fost adus în sta
re gravă la Spitalul muni
cipal un pacient căruia i-a 
fost înfipt un cuțit în 
cord. Echipa de medici spe- 

icialiști formată din loan 
Samoilă, Petre Gîrlea, loan

| Balint și Mircea Ghemeș 
I au stabilit diagnosticul — 
I plagă penetrantă In inimă 
l —și au acționat cu înaltă

I 
I I I

DĂREASCA. Comitetul de 
cetățeni al circumscripției 
municipale nr. 18 Petroșani
— deputat Nicolae Popon
— s-a întrunit zilele trecu
te. Cei mai activi cetățeni 
din circumscripție, împreu
nă cu deputatul, au hotărît 
să organizeze în zilele ur
mătoare o amplă acțiune 
de ordine și înfrumusețare 
în cartier. Le dorim reali
zări eît mai frumoase și

(Urmare din

calificați conduși de Ion ti
tan încarcă mortarul - în 
bene iar macaraua este 
gata să le transporte unde 
este nevoie de material. La 
fel continuă lucrul. dulghe
rii, zugravii, constructorii de 
alte meserii.

Oro 12,45. Sosește în 
șantier mîncarea caldă adu
să de ia cantina C.F.R. 
Muncitoarea Liseta Nagy, că
reia îi este încredințată a- 
ducerea și servirea mesei 
la microcantina instalată 
ad-hoc îh încăperea unui 
apartament din blocul 4 A, 
explică : „S-a defectat pe 
drum mașina. O pană de 

. cauciuc ne-a produs fntir- 
zierea, dar îi servesc ope
rativ pe cei 29 constructori 
înscriși pentru azi să ia ma-înscriși pentru azi să ia 
sa de prînz".

Pe șantier s-a lăsat 
oiștea. La microcantină 
servește masă caldă ; 
niul, la prețul de 11,50 lei 
- cuprinde ; supă de orez 
cu bulion, felul doi fasole 
boabe cu slănină, iar ca 
desert napolitane „Eugenia". 
Odată cu cei of lăți la mi- 
crocantino, în alte puhete 
din șantier servesc masa și 
ceilalți constructori, Cu to
ții vor relua lucrul deodată, 
după trecerea timpului re
glementar de pauză.
RESPONSABILITATEA FAȚA 

DE PROPRIA MUNCA
După pauza de 

constructorii de la 
3 E din ansamblul 272 din 
Petroșani și-ou reluat lu
crul cu operativitate. ieri 
se efectuau zidării la nive
lul trei, continuindu-se și 
detonările (atîta cit vine be
tonul...) de monolitizare la 
același nivel. Muncitorii ne
calificați erau la .punctul 
lor de lucru : amenajările
străzilor care. flanchează 
blocurile din noul ansamblu 
de locuințe din zona pieții.

se 
me-

pnnz, 
blocul

La atelierul de meca
nică fină aparținînd Co
operativei „Straja" Lu
pani, tinerele Maria 
Nagy și Lenke Uszkai 
lucrează la mașina de 
injectat mase plastice.

materiale
semenea sarcină se cere 
privită eu responsabilita
te sporită, in special de că
tre comuniști, care trebuie 
să atragă la această acțiu
ne toți oamenii muncii. în 
perioada următoare colec
tivului nostru îi revin sar
cini însemnate. Vom acțio
na cu prioritate pe linia 
mecanizării și moderniză
rii procesului de extracție, 
a reintroducerii în -circui
tul productiv a materiale
lor refoîcrsibile, a perfecție-. 
nării activității de întreți
nere și reparare a fonduri
lor fixe. în acest context 
acordăm atenția cuvenită 
calificării, policalificării și 
perfecționării forței de 
muncă, elemente care con
duc la atingerea obiectivu
lui propus — reducerea 
cheltuielilor materiale. Sln- 
tem hotărîți ca, o dată cu 
acțiunea de diminuare a 
costurilor să sporim și pro
ducția fizică -de cărbune.

recomandăm ca ..exemplul 
lor să fie urmat și de. alte 
comitete de cetățeni.

CONTRACTĂRI. Preo
cupat continuu de întărirea 
autoaprovizionării terito
riale, Consiliul popular al 
comunei Aninoasa a depă
șit planul la contractări de 
tineret bovin, porcine, lină 
etc. Cetățenii Petru Pro
dan, Aurel Vlaic, Miron 
Pantelimon, Ion Burlac, Pe
tru lonașc și Petru Băacilă 
au făcut cele mai multe 
contracte.

ÎN ORGANIZAREA A- 
eociației sportive „Utilajul"

• 6

Responsabilitatea față de 
munca lor, în care se in
terferează calitatea, conș
tiința și respectul pentru 
oamenii ce vor locui în fru- 
moașele spații, îi îndăamnâ 
pe cei ce se află la aceste 
puncte de lucru să nu piar
dă timpul și să elimine pe 
cit posibil tot ce ar împie
dica predarea obiectivelor. 
Aflat în mijlocul muncitori
lor, coordonînd activitatea
tllllBlliilli>liaiiIIIBIBB>aBicaaaiiiiaB>aaaiaZBBaiaaa

Intre orele 12-13 ar* ur
mărit unde iau masa aoas- 
tructorii șî dacă se întmp 
ta timp la punctele de Iu. 
cru. Cei cu domiciliul în 
Valea jiului mănîncă supli, 
mentale aduse de acasă, în 
apropierea punctului de lu
cru. Cel de Ia șantierul nr. 
1 Deva servesc hrană cal
dă la cantină amenajată 
de conducerea grupului pe

zidarilor șl dulgherilor, 
maistrul Ion Trantea

. mărturisea că, fiind în zona 
pieții (unde se află și res
taurantul cu autoservire 
„Cerna"), masa de prînz 
nu ridică probleme deose
bite. Fiecare constructor își 
rezolvă cum crede de cuvi
ință masa, așa cum ne con. 

.firmau cinci tineri, timpul 
destinat acestei probleme 
fiind suficient, atît pentru 
mîncare, cit și pentru odih- 
nă.

Lucrările constructorilor 
din perimetrul ansamblului 
272 au continuat ieri cu a- 
celași ritm pentru a reuși 
ca obiectivele să fie ter- 
minate în termenele stabi
lite.
CONSTRUCTORII MERITĂ 

MAI MULTA ATENȚIE
Împreună cu maistrul 

principal Petre Cosma, am 
parcurs ceie patru nivele 
ale viitorului1 magazin uni
versal. Am constatat că in 
prima parte a zilei cons
tructorii și-au făcut datoria, 
dar cu unele greutăți. „Tim
pul încă nu este prielnic 
(temperaturi scăzute dimi- 
neața) pentru unele lucrări. 
Materialele nu le primim la 
timp", ni se spune.

s 
ții comerciale ia porter,
amplasat vizavi de clubul
studențesc s-au turnat ieri 
primii 20 de mc de beton. 
Aceasta a fost prîncipalo 
lucrare din programul zilei, 
care a fast realizată pînă 
la pauza pentru masă de 
ta ora 12, Am ajuns pe șan
tier la cîteva minute după 
ora 12. La fundație se afla 
numai muncitorul Grigore 
Stan, ceilalți - Dumitru Zu- 
za, șefyl echipei, Nicolae 
Bulgaru, Alexandru Costea, 
se aflau intr-o gheretă, la 
masă. Fiecare cu ce și-a a- 
dus de acasă. Dimineață, 
cei patru oameni au lărgit 
pînă la cotele cerute de 
proiect șanțul cu formă de 
labirint ol fundației, l-au ; 
finisat. încheind pregătirea i 
tui în vederea turnării be
tonului. Au deschis apoi 
cale de acces pentru beto
nieră. înainte cu moi bine 
de un sfert de oră de sfîr- 
șitul timpului pauzei, ou în-

Aleea Poporului. Deși ieri 
ne și în alte zile mîncarea a 

sosit în jurul orei 12,30, 
constructorii sînt mulțumiți 
de calitatea și prețul ei 
convenabil. Dar... La maga
zinul universal și la ansam
blul 272, lucrează construe- ceput să pregătaosco unele 
tori și din alte județe (e- 
xemplu cei din Bolintinu) 
care fac aproape 5 km pînă 
în partea de jos a cartie
rului Aeroport (de cele mai 
multe ori pe jos) pentru a 
servi masa caldă. După o 
zi de muncă în picioare - 
efirmau constructorii dm 
Bolintinu, noi facem alți 
kilometri pe jos pentru d 
servi masa. Sugerăm con
ducerii grupului să rezolve 
în favoarea constructorilor 
servirea mesei la cantina din 
Aleea Poporului, la 200- 
300 m de punctele respec
tive de lucru. Este în avan, 
tajul tuturor. Și mai e și o 
problemă, respectul față de 
om. Cu toate aceste nere
guli constructorii au reînce
put la timp lucrul, hotărîți 
a-și face cu prisosință da
toria.

SARCINA ZILEI A FOST 
RESPECTATĂ

In fundația viitorului bloc 
B cu patru nivele și spa-1

Pentru mai bana gospodărire 
și înfrumusețare a orașeior

FLORI ȘI LEGUME
d Da blocul nr. l!0 de pe strada Oituz din Petro

șani, locatarii au curățat pomii de uscaturi, greblat 
spațiul verde, săpat și pregătit straturile pentru sădit 
flori și cultivat legume și zarzavaturi. S-a mutat în 
alt loc, recipientul pentru reziduuri. Spațiul din jurul 
blocului, insumînd peste 250 metri pătrați, a fost îm
părțit în 7 straturi pentru flori și alte 7 straturi pentru 
legume și zarzavaturi. La această acțiune au partici
pat, mai multe zile la rind,. locatarii Elena Botez, 
Mircea Botez, precum și Antonica și Gheorghe Bobo- 
eioiu.

• Pe strada. Unirii, tot din Petroșani^ buni gos
podari și iubitori de frumos se dovedesc locatarii din. 
blocul 5. Constantin Bîtmălai, Iosif Szilaghy, Mihai. 
Asztalos și Viorel Curț. In zilele frumoase ale săptă- 
mînii trecute, au amenajat răzoarele de flori din fața 
blocului, au plantat 50 de tufe de flori timpurii, au 
vopsit gardul, 3 bănci pentru odihnă, o seară pe care 
se agață trandafirii și au început lucrările de amena- 

bloeului. (C.D.)jare a spațiului-din spatele

PLOMBĂRI >
Gospodarii orașului Lu- 

peni au început ample lu
crări de plombare și asfal
tare a străzilor. Pe strada 
6 August, după ce a fost 
înlăturat noroiul, a fost 
plombat atît trotuarul cit 
și partea carosabilă. S-au 
creat astfel condiții optime 
pentru circulația mașini
lor care asigură aprovizio
narea unităților comercia-

CONDIȚIl DE 
CIRCULAȚIE

în scopul îmbunătățirii 
condițiilor de desfășurare 
a circulației autovehicule
lor și pietonilor, pe strada 
Ion Budai Deleanu din Pez 
troșani s-au efectuat in ul
timele zile lucrări de re
tragere a gardurilor. In 
zona respectivă urmează să 

.se amenajeze noi trotuare, 
iar partea carosabilă va fi 
recondiționată.

le aflate pe această arteră 
principală a orașului.

Grupaj redactat de 
Toma ȚĂȚARCA
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unelte, iar cu multe minute, 
înainte de ora 13, și-a re
luat munca Grigore StilțU « 
urmat apoi de ceilahtriAei - 
pensionari. Oameni harnici, 
pricepuți, conștienți că re
tribuția de care beneficiază 
trebuie să-și aibă un cores
pondent pe măsură în can
titatea și calitatea muncii 
depuse. Drept urmare, fun
dația noului obiectiv social 
prinde tot mai mult contur.

Pe șantier se aflau și alți 
trei muncitori care s-ou în
cadrat in timpul pauzei, dar 
în privința ritmului de lu
cru, nu le sînt acordate 
mulțumiri nici de către or
tacii de muncă.

Am dorit s-o aflăm pe 
șantier și pe șefa punctului 
de lucru, ing. stagiar Geor- 
geta Novăcescu. Nu ni s-a 
oferit prilejul nici ia sosire 
și nici Io plecare, după ora 
13.

Mecanicii de la tele- 
scaunul din Paring în 
timpul unei intervenții. 
Foto : Cristian ȘTEFAN

-d

>'
masivul muntos Semenic, 
de lingă Reșița. Cu acest 
prilej vor fi organizate pe 
pîrtiile de schi din zona 
complexului turistic Seme
nic, concursuri ia principa
lele probe și alte manifes
tări sportiv-culturale. La 
întîlnire participă șl foști 
schiori de performanță din 
Petroșani, Vulcan și -Lu- 
peni.

LUCRĂRI DE AMELIO
RARE. în perimetrul, de a- 
melibrări Taia — Petrila, 
formația de 18 muncitori 
silvici condusă de Gheor- 

lu-

Petroșani, șîmbătă, ora 10, 
și duminică, începind cu 
ora 9,30; pe terenul de. la 
C.S.Ș. Petroșani au loc 
întrecerile ediției a III-a a 
„Cupei Utilajul" la hand
bal masculin, “ 
C.S.M. Reșița, 
Moldova Nouă, 
Arad, „Unirea" 
Turnu Severin, 
min“ Deva, și 
Petroșani.

O 1NTILNIRE 
nllor sportivi de .
manță la schi, va avea loc 
în zilele de 6îmbătă 27 șl_ ..._______ ___ __
duminică 28 martie a»e. în ghe Pasăre, continuă

Participă 
„Minerul" 

„Strungul" 
Drobeta 

„Explor- 
„UtilajuJ"

a vetera-
perfor-

arările, începute în anii 
trecuți, lă terâse, sprijinite 
de gârdulețe, pe care se 
plantează puieți de salcîm 
și, anin. Lucrarea contribu
ie ia consertidarea terenului 
și combaterea eroziunii 
solului de suprafață și , în 
profunzime.

Rubrică realizată de
D. CRIȘAN



VINERI, 26 MARTIE 1082 Steag u1 ? o h

Obiectivul prioritar al activității 
preparatorilor Văii Jiului 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRBUNELUI
7 ..

___ - .

întreprinderea noastră își va 
păstra și întări renumele 

cucerit
Recentele dezbateri a- 

le celor mai Înalte foruri 
ale democrației noastre 
socialiste, orientările re- 

^a^țtate din cuvîntârile to- 
vah^știlui N i c o 1 a e 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, cit 
și stabilirea măsurilor 
pentru dezvoltarea puter
nică și echilibrată a eco
nomiei noastre naționale, 
pentru creșterea bunăstă
rii întregului popor cons
tituie un îndemn mobili
zator pentru analiza pro
priei noastre activități, 
pentru găsirea de noi so
luții în realizarea mai 
bună a sarcinilor noastre 
de plan, a desfășurării ac
tivității în condiții de e- 
t’iciență ' economică cres
cută.

In pregătirea realiză
rii sarcinilor pe anul 1982 
am pornit conștienți de 
la faptul că sarcinile pia
nului cincinal trebuie rea
lizate în întregime și că 
nerealizările anului 1981 
vor fi recuperate în acest 
an și în 1983. Pornind de 
la aceste obiective, colec
tivele de preparatori de

• la toate cele trei secții 
(Coroești, Lupeni, Petri
la), au pus și pun din 
plin un mare accent pe 
utilizarea deplină a capa
cităților existente ,1a ^re
parații prin creșterea si
guranței în funcționare a

utilajelor și instalațiilor, 
'■ '* . re s-a tradus prin-
* ir-o valorificare mai bu- 
■ nă și calitativ superioară

a producției brute, prin 
L desfășurarea întregii ac

lanoș Ilatfaludi, 
șef echipă spălare, 
Preparația Lupeni

Ion Marca, 
șef echipă întreținere, 

Preparația Petrila

Constantin Busuaiu, 
șef echipă spălare, 
Preparația Petrila

Dumitru Agache, 
spălător specialist, 

Preparația Coroești

tivități în condiții de efi
ciența economică ridicată.

Pentru acest an princi
palele sarcini prevăd creș
teri cantitative deosebite 
față de realizările anului 
1981. Astfel, vor . spori 
„bruții" recepționați cu 
peste 1350 mii tone, „spe
cialul pentru cocs" cu 
peste 350 000 tone, „spe
cialul pentru semicocs" 
cu peste 120 000 tone, iar 
procentul de cenușă la 
cărbune brut va fi îmbu
nătățit cu 2,1 puncte.

Pentru realizarea sar
cinilor la cărbunele spe
cial pentru cocs este ne
cesar șă realizăm recupe
rarea în specialul de la 
Lupeni de 30 la sută, Co
rcești 33 la sutăr-aar în 
Petrila de 16,2 la sută.

Pentru aceasta noi am 
stabilit pentru anul 1982 
următoarele direcții de 
acțiune;

1. Creșterea duratelor 
și a siguranței în funcțio
nare a instalațiilor pen
tru a prelua creșterea pro
ducției brute de peste 1 
milion tone/an ;

2. Creșterea capacită
ții și a siguranței în 
funcționare a funiculare- 
lor de steril la toate sec
țiile, pentru asigurarea 
unor mixte la ■ nivelul 
prevăzut;

3. Sporirea preocupă
rilor pentru . îmbunătăți
rea randamentelor teh
nologice îndeosebi la pre
parația Coroești ;

4. Intensificarea preo
cupărilor pentru întărirea 
disciplinei, creșterea răs

punderii pentru realiza
rea obiectivelor majore 
și ale sarcinilor proprii ;

5. îmbunătățirea în 
continuare a colaborării 
cu toți factorii de răspun
dere ai unității și per
fecționarea activității or
ganului colectiv de con
ducere, Cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, sin
dicat și U.T.C. să ne ono
răm exemplar sarcinile 
de plan la cărbunele su
pus spălării și recuperării, 
să ne menținem in ria
dul colectivelor fruntașe 
din Valea Jiului.

Pe lîngă aceste direcții, 
prin care vom acționa în 
procesul de producție, 
vom pune un accent deo
sebit pe activitatea de 
investiții la care vom ur
mări reducerea la maxi
mum a duratei de punere 
în ■ funcțiune. Este vorba 
de preparația Petrila — 
secția nouă, moderniza
tă — funicularul de ste
ril de la Lupeni și linia 
V culbutor de la Coroești.

Pe deplin conștienți de 
importanța sarcinilor ce 
ne revin în activitatea 
cunoscută, de a înnobila 
cărbunele, menită , de a 
asigura siderurgiei și e- 
nergeticii țării baza de 
materii prime atît de ne
cesare, șîntem convinși că 
întregul nostru colectiv 
este capabil să realizeze 
efortul necesar pentru 
înfăptuirea tuturor aces
tor sarcini.
Ing. Nicolae VALCEA, 

directorul I.P.C.V.J.
Petroșani

Preps r a tori !

Muncitori, tehnicieni și ingineri din uni
tăți de preparare a cărbunelui 1

Numai respectînd cu fermitate prevede
rile Normelor de protecție a muncii veți putea 
evita accidentele, contribuind astfel la crește
rea producției și ridicarea calității cărbunelui 
în condiții de deplină siguranță a muncii !

“!■

Prezenți cu toate forțele în bătălia pentru i ■■

promovarea noului
Pentru colectivul de rriun- , 

citări, tehnicieni și ingineri 
ai secției din Petrila a 
I.P.C.VJ. anul 1982 are o 
însemnătate și o importanță 
aparte. Pe lîngă activitatea 
binecunoscută de preparare 
a cărbunelui brut, preocu
pare permanentă a colecti
vului, acest al doilea an al 
cincinalului coincide cu a- 
nul intrării în funcțiune a 
noii secții.

Prezența noastră, a pre
paratorilor, alături de cons
tructori creează posibilități 
vaste de a reduce conside
rabil termenul de punere in 
funcțiune. Participarea, cu 
edil pe speciale, te fincli- 

r exterioare, 
preluarea de ia constructori

I
i*

I
t zorea lucrărilor

d» In

Realizările 
anului 1981 — 

temelia 
trainică 

a succeselor 
acestui au
• Producția netă fi

zică planificată depăși
tă cu 6 902 tone
• Producția supli-, 

mentară la brichete — 
27 000 tone
• Producția netă va

lorică depășită cu 
3 519 000 lei, realizîn- 
du-se economii de 5,1 lei 
la 1000 lei producție 
marfă
• îmbunătățirea du

ratei de funcționare a 
spălătoriei din Lupeni 
cu 3 ore/zi, iar a capa
cității de descăreări a 
vagoanelor cu 20 la su
tă, ajungîndu-se la 60 
vagoane/zi.

a o serie de lucrări de 
montaj' privind instalațiile 
din secțiile „flotație", „spă
lare", „sortare", „funicular" 
creează posibilitatea eco
nomisirii timpului. Lucrările 
avansate de la stația nouă 
de filtre vqr permite, prin 
execuția unei legături intre 
stația nouă și cea veche, că 
din toamnă să se funcțio
neze cu 10 filtre în partea 
veche și cu 9 (jumătate din 
totalul de 18) in , partea 
noua. Pentru aceasta ac
ționăm în prezent, prin în
noirile respective incit sta
ția de filtre — partea ve
che — s-o aducem la po
sibilitatea de a reduce con- 
ținutul de suspensie sofidă 
in ape. Aceasta are, așa

La noua preparațic din Petrila, echipele de mun
citori de ia I.C.M.M. șantier nr. 1 Petrila, lucrează 
la montarea utilajelor în viitoarele secții de producție.

-factor principal în realizarea 
sarcinilor de plan

Cu temei se spune că 
zestrea unui cincinal este 
temelia trainică ’ a unor î- 
nalte aspirații. Dc acest 
lucru siht conștienți și 
preparatorii din secția noas
tră de la Coroești. Și, asa 
cum demonstrează cifrele 
acestui început de an, pu
tem afirma cu certitudine 
că „semne bune anul are". 
Analiza rezultatelor la zi 
la Preparația Coroești 
scoate la iveală însemnele 
deosebitei hărnicii. iteeep- 
ționarea unei cantități su
plimentare de 38313 tone 
la cărbune brut, depășirea 
producției nete fizice glo
bale cu 54 517 tone, (datori
tă depășirii recuperării 
globale cu 4.1 puncte) pre
cum și realizarea indicato
rului de calitate a cocsu
lui (8,6 puncte) și chiar de
pășirea în luna martie cu 
0,2 puncte — vorbesc de 
la sine despre fermitatea 
angajării colectivului nos
tru. Chiar dacă la brichete 
înregistrăm un minus de 
9 465 tone (din cauza lip
sei bitumului și a scoate
rii din funcțiune a gene
ratorului de ulei fierbinte, 
aflat Ia reparație, la 
l.R.I.U.MP.) avem capa
citatea de a încheia primul 
semestru al anului și eu 
acest indicator realizat,

Principalele măsuri lua
te pentru îmbunătățirea

4

tiu a putea folosi cu înalt 
randament noile mașini , și 
instalații. Am arătat toate 
acestea pentru că, contrar 
așteptărilor, prin intrarea 
în funcțiune a noii secții 
de preparare, nu capacita
tea de preparare cantitati
vă va crește simțitor, ci in
dicatorul de CALITATE. A- 
cestui aspect ne subordonăm 

____ ____ ____ și acum întreaga activitate, 
ționa pentru îmbunătățirea Toate eforturile noastre sint 
calității și creșterii produc
ției, a printr-o repartizare 
judicioasă a personalului pe 
secții, schimburi și locuri 
de muncă, încercăm - și 
reușim — „eliberarea0 de 
personal care să participe

cum se știe, dubiu efect : 
în primul rtnd diminuareo 
poluării apei, iar în al doi
lea rînd produsul obținut 
și pe care-l vindem •fabri
cilor de ceramică este de 
o calitate mai bună.

Cu toate că investiția este 
în întîrziere, prin sprijinul a- 
cordat constructorului nu 
diminuăm cu nimic capaci
tatea personalului de a ac- 

InS- Victor CHIABURII, 
șeful secției de preparare 

Io cursurile de instruire per. Petrita e I.P.C.V.J.

calității — (intensificarea 
claubajului. .prin mărirea 
numărului de posturi pla
sate pe schimb, mărirea 
capacității de evacuare a 
șistului la clasa granulome- 
trică 0—80, darea in func
țiune a ramurii I haldare 
la funicular) — vor condu
ce în final la rezultatele 
dorite. Putem arăta că 
față de media lunară a ne
motivatelor din 1981 și -ca
re se ridica la 110—120, în 
primele două luni ale l: a- 
eestui an ea se situează în 
jurul’ cifrei 10 (!).

O altă preocupare cen
trală o constituie ridicarea 
pregătirii profesionale. A 
fost de curînd terminat un 
curs de calificare la locul 
de muncă pentru prepara
tori, iar în prezent se des
fășoară alte două.

Mi-aș permite îh final 
să apelez la colectivele de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri ai unităților miniere 
cu care conlucrăm, să ne 
sprijine prin acțiuni hotă- 
rîte de a ridica ștacheta, ca
lității cărbunelui brut pe 
care ni-1 expediată spre 
preparare.

Ioan DAVI», 
maistru principal 

preparator, Preparația
• : ..-• Coroești ' ;i..-

I
II
I
I

canalizațe în acest sens. Și, 
așa cum rezultă din anali
za realizărilor din prima 
parte a anului, ele smt mai 
mult decît promițătoare.

I 
I
I 
I
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Vara spe-

va- 
de

permite ca in anul 1982 să 
se obțină produse indus
triale suplimentare în 
loare de 4,5 miliarde 
mărci. Uni

ate" multepreședinții R. S. România 
și R. P. D. Coreene

’ " între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen.

Menționînd că așteaptă 
cu plăcere noua întîlnire 
de Ia Phenian cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tova- 

tovarășa Cornelia Filipaș, rășul Kim Ir Sen a arătat 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului Republicii 
Socialiste România, pre
ședintele părții române în 
Comisia interguvernamen- 
tală consultativă în pro
blemele relațiilor economi
ce și tehnico-științifice 
dintre România și R.P.D.
Coreeană.

Cu acest prilej a avut Ioc 
un schimb de mesaje de cîi în lume.

PHENIAN 25 (Agerpres). salut 
Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central 
#1 Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Re
publicii Populare Demo
crate Coreene, a primit pe

că poporul coreean îl va 
întîmpina pe conducăto
rul partidului și statului 
român ca pe cel mai apro
piat prieten al său.

A fost evocat cursul as
cendent al relațiilor de 
prietenie și strînsă colabo
rare dintre cele două parti
de și țări, care slujesc in
teresele ambelor popoare, 
cauzei socialismului și pă-

Datoriile țăriler în curs de dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 25 

(Agerpres). Un expert al 
O.N.U. în problemele dez
voltării, scrutînd o panora
mă mondială plină de pe
ricole, relevă că datoria ță
rilor în curs de dezvoltare 
a crescut, în ultimul dece
niu, excesiv : de la 62 mi
liarde dolari în 1970, la 
416 miliarde la sfîrșltul lui 
decembrie 1980 și la 540 
miliarde dolari în 1981.

Datoria reală a țărilor Iu- ■ 
mii a treia însă — relevă 
expertul citat, în „Forum 
du Developpment"— este, 
de fapt, de 800 miliarde de 
dolari, dacă luăm în cal
cul și ..împrumuturile pe 
termen scurt pe care, în
deobște, marile bănci nici 
nu le mai amintesc în sta
tistici, dar pe care popoa
rele sărace le simt tot a- 
tît de greu.

in-

COMISIA DE ANCHETA 
a O.N.U. privind operațiu
nea mercenarilor asupra 
Insulelor Seychelles la 25 
noiembrie 1981, a declarat 
că acest act de agresiune 
„a fost •pregătit și planifi
cat în Repub"._ " 
fricană". Intr-un
cat în Republica Sud-A- 

. ..... .... raport
adresat Consiliului de Secu
ritate de către eomisia de 
anchetă creată la 15 de
cembrie, în urma plîngerii 
adresate Națiunilor Unite 
de Republica Seychelles se 
arată că „agresiunea viza 
răsturnarea guvernului le
gal din această țară și ins
talarea, se pare, în func
ția de șef al Statului a lui 
James Mancham.

JAPONIA s-a angajat — 
fără a oferi totuși „garan
ții concrete" — să depună 
eforturi pentru a-și deschi
de piața produselor ameri
cane . și vest-europene, in
formează agenția France 
Presse, citind declarații ale 
unor oficialități americane rga personalului de-pe na- 
după încheierea unei între- vele de suprafață și scoa-

Duminică, 28 martie
8,OU Admiterea în învă-

țămîntul superior teh
nic și agricol (consul
tații). ...

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

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.

PRAG A 25 (Agerpres). în 
programul energetic al Ce
hoslovaciei, un rol impor
tant, revine centralelor nu
cleare. Paralel cu utiliza
rea potențialului atomului 
pentru producerea de e- 
nergie electrică, se acțio
nează pentru utilizarea 
centralelor nucleare ca 
sursă de căldură. Astfel, 
prima localitate cehoslova
că ce va fi aprovizionată cu 
căldură de centrala 
ră de la 
n ice va 
in sudul

nuclea-
Bohu- 

oraș
Jaslovska 

fi Trnava, 
Slovaciei.

★
BERLIN 25 (Agerpres), U- 

din obiectivele princinul

pale ale întrecerii socialis
te care se desfășoară în 
R.D. Germană îl constituie 

de 
îns- 
ve- 

mai 
la

reducerea perioadei 
punere în funcțiune a 
talățiilor industriale în 
derea obținerii cît 
grabnice a producției 
parametrii proiectați.

Comentînd rezultatele 
acestei întreceri, ziarul 
„Neues Deutschland" rele
vă necesitatea folosirii cu 
maximum de eficiență 
capacităților de producție 
existente in țară. Ziarul 
subliniază că reducerea sta
ționării utilajelor în gol pe 
întreaga industrie numai 
cu zece minute pe zi ar

★
BEIJING 25 (Agerpres). 

Presa * din Beijing infor
mează despre înființarea 
în capitala chineză a pri
mei entități economice cu- 
prinzînd unități de cerceta
re și de producție. Rod 
al eforturilor de integrare 
a cercetării.cu producția, 
noua entitate este speciali- 

a zată în fabricarea de mo
toare electrice și livrează, 
la ora actuală. 23 de tipuri 
de asemenea produse des
tinate în special articolelor 
de uz casnic.

>-

După loviturile de stat
Din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMA
LA 25 (Agerpres). După 
lovitura militară de stat 
de la 23 martie, în capita
lă și în țâră domnesc cal
mul și liniștea — transmit, 
din Ciudad de Guatemala, 
agențiile internaționale de 
presă.

Președintele juntei mili
tare care a preluat pute

rea, generalul Efrain Rios

Montt, a solicitat ajutor 
din partea investitorilor 
particulari și a „popoarelor 
frățești" pentru soluționa
rea problemelor economi
ce ale țării. El a cerut, tot- 

r odată, tehnicienilor, țărani
lor și soldaților să contri
buie la rezolvarea proble
melor cu care este confrun
tată țara.

Pe de altă parte, din 
Ciudad de Guatemala se a- 
nunță că noul șef al jun-

terea din funcțiune a mai 
multor baze militare. A- 
ceastă decizie, ' precizează 
Reuter, nu constituie o mă
sură de dezarmare, deoa
rece guvernul de la Lon
dră a anunțat continuarea 
programului de construire 
de submarine, precum și 
faptul că sumele1 rămase

vederi între ministrul ni
pon de externe, Yoshio Sa- 
kurauchi, aflat în vizită 
la Washington, si secreta
rul de stat al S.U.A. Ale- disponibile vor fi utilizate 
xander Ilaig. pentru achiziționarea de

rachete nucleare america- 
UNUL DIN 10 muncitori ne tip „Trident", care

din țările membre ale Pie- vor intra în dotarea flotei 
ței comune se află în cău- britanice.
tarea unei slujbe. Cifra țo- GUVERNUL INDONE

ZIAN a luat o serie de 
măsuri pentru echilibra
rea bugetului, al cărui 
deficit s-a ridicat la 765 
milioane, dolari pe primele 
șase luni ale exercițiului 
financiar în curs. . ’

IN BAZA UNUI DECRET 
al mhiisterultii Transpor
turilor și Comunicațiilor, 
taxele telefonice aii fost 
majorate in Peru cu 50 la 
sută. Măsura are caracter 
retroactiv, începînd cu da
ta de 1 martie, .

tală a șomerilor din țările 
CEE, se precizează, este 
de 10 700 000. In ultimele 
12 luni, rata șomajului a 
crescut în țările CEE cu 
25 la sută, țările cele mâi 
afectate din acest punct de
vedere fiind R.F, Germa
nia, Olanda și Luxemburg.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE agenția Reuter, coman
damentul flotei militare 
britanice a hotărît reduce-

Luni, 29 martie

15,00 Emisiune în 11 limba 
.maghiară..

17,50 1001 de seri.
18,00

20,00
20,20

militare
tăi militare a procedat la 
unele numiri în funcții de 
ministru și de asesori mi
nisteriali. Toți miniștrii 
din fostul cabinet, care au 
fost arestați, se află la dis
poziția noilor autorități, fi
ind obligați să coopereze 
în domeniul în care li. se 
va cere.

Fostul președinte, gene
ralul Romeo Lucas Garcia, 
ca și statul său major, se 
află in.stare de arest Ia 
domiciliu.

Recursul

PETROȘANI — 7 No
iembrie : întoarcerea la 
dragostea dinții ; 
rea ; Iubirea 
fețe (I-II).

PETRI LA : 
rantelbr.

LONEA:
la metodă (I-Il).

ANINOASA : Organi
zația fantomă.

VULCAN — Luceafă
rul: Yankeii (I-II).

LUPENI — Cultural: 
Mondo umano; Muncito
resc : Tcrpza;

URIC ANI : Lupii mă
rilor.

TV

15,00 Telex. 15,05 Mo
ment folcloric, 15,15 Lat 
volan — emisiune pen
tru conducătorii ,
15.30 Muzică din ’ ’
gladesh, 15,50 Emisiune 
în limba germană. 17.40 
Tragerea loto. 17,50 1001 
de seri. 18,00 închide
rea programului. 20,00 
Telejurnal. 20,25 Actua
litatea economică, 20,35 
Arc peste timp în satup 
românesc. 21.00 Pe stru
ne de vioară cu orches
tra ansamblului „Doi
na". 21,10 Film artistic. 
„Spaniole la Paris". 
Premieră TV. 22,20 Te
le jurnal.

îlVemefilp

Mica publicitate

Mohammad
Administra-

DACCA 25 (Agerpres). 
Politica externă a Repu
blicii Bangladesh se va 
menține neschimbată, și 
toate acordurile cu celelal
te țări vor fi respectate — 
a declarat, la Dacca, gene
ralul Hossain 
Ershad, șeful
ției legii marțiale, după 
lovitura de stat militară de 
miercuri — informează a- 
genția de presă indiană 
PTI citată de Taniug.

Noua conducere a statu
lui — a spus el — va pro
mova politica adoptată de 
fostul președinte Ziuar 
Rahman față de statele din 
Asia de sud și cu privire 
la cooperarea regională, 
precum și relațiile de prie
tenie și cooperare cu sta
tele islamice și cu cele ne
aliniate.

VIND 150 oi țurcane cu Carol, 
miei, sat Lăzărani nr. 80, 
județul Timiș, Crîștiu Va- 
sile. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele

eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. (499) 

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Benyey 
Laszlo, eliberat de Institut 
tul dt» riiine Petroșani. 11 

Finta declar nul. (500) ‘

I.U.G.T.C. CRAIOVA 
Coloana Vulcan

încadrează urgent cu caracter permanent'
mecanici auto
.mecanici utilaje, grele.

Incadrarea și retribuirea se lac conform 
Legii nr. 12'191 J și Legii nr. 57/1974.

Se asigură cazarea în orașul Vulcan.
Informații — telefon 70350.

închiderea progra
mului.
Telejurnal. 
Orizont telinico-ști- 
ințific.

20,45 Bijuterii muzicale. 
21,05 “ '

---- 21,30 
14,00 Desene animate: Tom

și Jerry.
17,15 Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească. Post-res- 
tant, Partea a II-a.

18,10 Călătorii spre viitor. 
Concurs pionieresc.

19,00 Telejurnal.
19,20 Timp al împlinirilor 

socialiste. Reportaj- 
documentar. 
In gînd cu țara. Spec
tacol literar-muzical. 
Film artistic. Vacan
ță întreruptă. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a televiziuni- 
lor franceză și 
liană.
Telejurnal,
Sport, 
întîlnire pe platou.

20,00
20,20

22,15

Cadran mondial. 
Roman foileton.
Barraca. Episod u 
Telejurnal.

Marți, 30 martie

La
3.

a

La 
3.

20,30

21,50

22,20

mului. 1 ’
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică. ’ " _
Teatru TV. A venii o 
fată dc lluszar San
dor.
Dezbateri culturale. 
Poezie și exigență. 
Telejurnal.

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea 

mică.
20,40 Semnături în 

muncii,

progra-

econo-

cartea

19,50

20,40

22,00

22,25

ita-

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte 

patriei,
11.25 Roman foileton.

Barraca. Episodul 
12,10 Cadran mondial.
12,35 Pentru curtea și gră

dina dv.
Laureați ai Festivalu
lui național „Cînta- 
rea României". Spec
tacol folcloric.
Telex.
Școala, producția și 
cercetarea.

16.25 Clubul tineretului. •
17.25 Tribuna experienței.
17,50 1001 de seri. • '
18,00 închiderea prpgra-

12,40

16,00
16,05

18,00

20,00
20,25

20,40

20,50

PROGRAMUL Țy
wiuiiiiiiiiutuuiiuiHiiiHiHiiuiuuiiiHiiHiiuauiniiiiiiiHi

Miercuri, 31 martie 21,00 Film artistic. Mere
roșii, O producție a 
Casei de filme Unu.
Telejurnal. .*

16,00 ___ _
16,05 Seraliștii în fața ba-

Telex.

calaureatului. (Con- 
sultații).

16,25 Partidul clasei i 
citoare, un partid 

adinei rădăcini în 
torie.
Corul bărbătesc 
Căminului cultural 
din Slatina-Nera. Ju- 
dejul Caraș-Severin.
Tragerea de 
zâre ADAS.
Universul
Tragerea

mun- 
cu 
is-

Joi, 1 aprilie

21,15

21,40

15,00
15,05

16,40

16,55

17,00
17,40

al

11,00
11,05

amorti-

femeilor, 
pronoex-

Telex.
Muzică foarte... tînă- 
ră.
Film artistic. Spaniole 
Ia Paris.
Universul femeilor, 
închiderea progra
mului.

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

11,25
15,30
15,45

17,40
17,50
18,00

închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea 
mică.
Cintă orchestra Ni- 
ctișor Prcdescu. < ■;
Lumea contempora
nă și confruntările 
de idei.
La frontierele 
noașterii. Serial 
ințific.

econo-

cu-
ști-

Meridianele, pîntecu- 
lui. ‘ .
Telejurnal.

Vineri, 2 aprilie

Telex. ’ ;
Profesiunile cincina
lului. .
La volan. • 
Emisiune în .limba 
germană. • ■
Tragerea loto.
1001 de seri, 
închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal.

progra-

20,25 Actualitatea econo
mică .

20.40 Film artistic. Pflvi- 
. .legîul. Premieră pe

țară. O producție a 
, studiourilor . engleze.

21.40 Melodii 'populare.
21,50 Dezbateri culturale.
22,15 Telejurnal.

Sîmbătă, 3 aprilie

11430 i^lex.
11,05 Dicționar de etică 

școlară. ,
11.30 Flori de pe Milcov.
11.50 Film artistic. Privi

legiul.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mină. ■
17,40 Săptămîna politică.
18,00 închiderea progra

mului. .,
20,00 Telejurnal,
20.30 Teleenciclopedia;
20.50 Șlagăre dansate.
21.10 Film.
22.10 Telejurnal.
• Sport.

22.30 Varietăți muzicale.
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