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încheierea convorbirilor oficiale

TAR A N E O E RE 
CÎT MÂI MULT CÂXBUNE I

La sectorul I al minei Dilja

Angajamente ce promit 
realizarea planului

Sectorul I de la I.M. Dîl- 
ja, în luna octombrie, a 
extras cu 3115 tone . de 
cărbune mâi puțin decît 
sarcinile de plan. Produc
tivitatea muncii — atît pe 
sector cit și în • 
cărbune — 1 
nu a fost rea- I 

. lizată în mc- ’ 
die cu aproape " 
o tonă pe 
post. Din ce- a 
le șapte bri- T 
gâzi de producție numai 
două și-au îndeplinit sar-, 
cinile de plan (cele condu
se de Vasile Zaharia și 
Ion Avădanei). Celelalte 

x -cinci brigăzi au înregistrat 
minusuri între 80 și 500 
tone de ; c ă r b u n e,
De aceea, conducerea teh
nică, împreună cu toți, șe
fii de brigadă au analizat,- 
într-una din zilele trecute, 
cauzele care au dus la a-

ceste - nerealizări. Au fost 
scoase în evidență unele 
lipsuri care s-au manifes
tat în aprovizionarea cu 
materiale a tuturor brigă
zilor, lipsa pieselor de

In cadrul Ultimei,, runde 
. de convorbiri, șeful statu
lui român și premierul grec 
și-au manifestat, încă o 
dată, satisfacția față de 
caracterul deschis, priete
nesc și rodnic al dialogului

La Palatul Consiliului de
4 

noiembrie, convorbirile o- 
ficiale între • președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Pă- 
pandreu.

Stat s-au încheiat, joi,
Producție record 
la mina Petrila

Colectivul I.M. Pe
trila a raportat, în ziua 
de 3 noiembrie a.c., o 
producție record de 
4280-. tone de cărbune, 
cu aproape 300 de tone 
mai mult decît prelimi
narul zilei. Acest re
marcabil succes a fost 
obținut îndeosebi prin 
sporirea productivității 
muncii în abataje.

La depășirea preli
minarului un aport de
osebit l-au adus mine
rii din cadrul sectoru
lui III, care de la înce
putul lunii noiembrie 
au extras 1105 tone de 
cărbune peste sarcinile 
de plan. Rezultate bu
ne au obținut și colec
tivele sectoarelor V și 
II, cu un plus la'zi pe 
noiembrie de 346 tone 
de cărbune; și, respec
tiv, de 223 tone de căr
bune.

(Continuare in pag. a t-a)

Semnarea Declarației comune
Președintele Republi

cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și . pri- 
mul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu, 
au semnat, joi, în cadrul 
unei ceremonii, care a a- 
vut loc la Palatul Consi
liului de Stat,. Declarația 
comună.

După semnare, șeful sta
tului român și premierul

grec și-au strîns mîi 'ile 
cu căldură, cu .prietenie.

In încheierea solemnită
ții, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul miniș
trii Andreas Papandreu 
au ciocnit o cupă de șam
panie pentru dezvoltarea 
colaborării fructuoase din
tre România și. Grecia, 
pentru. întărirea prieteniei 
tradiționale dintre popoa
rele' român și elen.

deci trebuie să batem un 
nou suitor, nu ne putem 
înscrie de la începutul lu
nii cu rezultate bune. Cu 
toate acestea, 

„vom da în această lună 
1 850 tone de 
cărbune, 
condițiile 
care 
rea 
lui 
gură 
lele necesare**.

ZOLTAN FARAGO. miner 
‘ ‘ : „In a-

ceastă lună sîntem cu a- 
batajul în plin. Dacă echi
pa de aprovizionare ne

Gheorghe BOȚEA

I • • '■

în 
în 

conduce- 
sectoru- 

ne asi- 
materia-

schimb pentru utilajele ~__
din dotare și slaba organi- șe^de" brigadă?
zare. In centrul a- -
balizei au stat posibilități
le concrete ale fiecărei 
brigăzi de a extrage în a- 
ceastă lună, cărbune 
nivelul planului 
jamentelor.

Vasile Zaharia, 
șef de brigadă, 
„Deoarece ne mutăm 
abatajul într-o nouă felie,

la 
și anga-

niiner, 
spunea : 

cu

(Continuare In pag. a 2-a)
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Tovarășul Nicolae Ceauș îscu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

va efectua o vizită oficială 
de prietenie în Singapore

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vizită oficială' de prie
tenie în Singapore, în partea a doua a lunii noiem
brie 1982, la invitația președintelui Chengara Veetll 
Devan Nair și a doamnei Nair.

Obiectiv de bază ăl activității
colectivelor I.P.C.V.J.

'211w
Realizarea unor parametri 

calitativi
la prepararea cărbunelui

Dialog constructiv, democratic, axat pe 
căile de dezvoltare econo mica-sociali 
și înf orre a localităților muiicioiuui

un unic țel : realizarea 
tiei calități superioare, 
prepararea cărbunelui, 
măsura ■ condițiilor asigu
rate.

Nerealizările înscrise în '. 
bilanțul rezultatelor (—13 
la sută Ia producția bru
tă, depășirea cu 2,9 punc
te a conținutului de cenu- 

——«șă, influențînd 
■ gradul ,. de 

Adunări generale realizare a pro- 
spi- , , ... duoției. ■ nete

ș} ale reprezentanților totaie, 90,6 la 
re- oamenilor muncii sutâ reâliza- 

obți- rea in căr-
pînă în ■" — ...... ...................bune special

pentru cocs și la semicocs, 
75,5 la sută) au stat în cen
trul prezentării dării de 
seamă. O comparație cu 
situația realizărilor din 
perioada similară a anului 
trecut, a relevat că nu s-au 
făcut progrese cantitative.

Al. TATAR

privind rezulta- 
luni și prezenta- 

indica- 
1983, 

pe 
iată 
care

Analiza 
tele pe 9 
rea principalilor 
tori de plan pe anul 
precum și discuțiile 
marginea acestora, 
momentele distincte 
au marcat desfășurarea 
adunării reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I.PiC.V.J. Pe-, 
troșani. Che- 
matățsă anali
zeze în 
rit critic 
autocritic, 
zultatele 
nu te.
prezent de colectivele celor 
trei secții de preparare 
(Lupeni, Vulcan și Petrf- 
la), să scoată în lumină 
rezervele ce trebuie- puse 
în valoare pentru 
nătățirea întregii 
tăți, adunarea s-a 
tuit intr-un amplu

*al democrației
cești in cadrul căruia pă
rerile exprimate au avut

- 'BUM

u- 
la 
pe

Secvențe semnificative ale întîlnlrllor candkațllor de Ueputițf cu alegătorii
Pentru creșterea calității

vieții, a
„Un viu dialog de lucru** 

— așa poate fi definit, pe 
scurt, evenimentul electo
ral de primă mărime care 
ș-a desfășurat ieri, la Lu
peni, în prezența unui ma
re număr de locuitori ai o- 
rașului. Dialogul a fost 
prilejuit de întîlnirea to
varășului Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal de ’ partid, 
președintele Consiliului 
popular municipal, candi
dat de deputat pentru cir
cumscripția electorală mu
nicipală nr. 34, cu 
torii organizată din 
rința de a cunoaște

bunăstării
Principalele mutații ce 

se petrec în, acești ani, în 
Lupeni au fost prezentate 
de tovarășul Hori a Toma, 
prim-secretar al comite-

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag a 2-ai

Sub semnul înnoirilor
în toți anii construcției 

socialiste, dar mai ales în 
ultimii ani, localitățile 
Văii Jiului au cunoscut 
profunde și multilaterale 
înnoiri. Aceste înnoiri și.

1 mai ales, dezvoltarea ur- 
. banistică, ridicarea- calită

ții vieții au constituit te
ma unor analize și discu
ții vii' în cadrul întîlnirii 
de lucru pe care candida
ți! de deputați pentru ale- 

' gorile din 21 noiembrie

i

le-au avut ieri, la Casa de 
cultură din Petroșani,., cu 
alegătorii. S-au întîlnit cu 
alegătorii din circumscrip
țiile lor candidații de de
putați . Nicolae Popon ■ șl 
Iogn Pop din circumscrip
ția municipală nr. 6, Ioan 
Pop, ’ Ștefan Raica 
Gheorghe Ivan din

îi 
cir-

Ioan DUBEK

(Continuare in pag,-a 2-a)

îmbu- 
activi- 
consti-
forum

muncito-

(Continuare în pag. a 2-a>

Aspect de la întîlnirca candidaților de deputați cu alegătorii din circum
scripții electorale ale orașului Petroșani. Foto : Ștefan NEMECSEK

DIALOG
m si ® « ® o ■ a a ® ■

alegă- 
do- 

....... ___ .. ____ „ne
mijlocit preocupările gos
podărești, frămîntările co
tidiene și problemele ce 

ț .se ivesc în perimetrul a- 
cestui oraș aflat în plină 
dezvoltare economică, so
cială și. edilitară.

iiaa aaaaaa
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MUNCA
ti

Secvențe semnificative ale întîlnirilor candidaților

viitor vom avea rezultate 
bune. Am activizat, de 
asemenea, formațiile ar
tistice ale elevilor, înfiin

Liceul industrial minier din Lupeni, una dintre 
școlile cu tradiție, o adevărată pepinieră de viitori 
muncitori specialiști, mineri-tehnicieni, se află într-o 
nouă perioadă de educare prin muncă, pentru muncă _ . .........
a elevilor. Un rol însemnat în realizarea acestui de- țînd altele noi.. La ora
ziderat revine organizațiilor U.T.C. din liceu, care, 
prin forme și mijloace specifice, organizează multiple 
acțiuni politico-educative, cultural-artistice și sporti
ve. Despre varietatea acestora am discutat cu 
prof. LIVIU AVRAM, director adjunct educativ.

— Acționăm pentru 
pregătirea, politico-edu- 
cativă a elevilor, crește
rea gradului de conștien
tizare a acestora, deter- 
minîndu-i să .înțeleagă că 
învățătura și activitatea 
practică sînt îndatoriri 
sociale, patriotice și ce
tățenești, pentru cultiva
rea în rîndul lor a dra
gostei față de patrie, 
partid și popor. în spiri- 
'“■* ...----------i

ma-

tive, de cercetare științi
fică, cultural-artistice, 
sportive, turistice, de pre
gătire a tineretului pen
tru apărarea patriei.

— în ceea ce privește 
acțiunile patriotice pe 
linie de organizație.,.

actuală, avem înscrise în 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României" 11 for
mații artistice de diferi
te genuri, cuprinzînd pes
te 300 de elevi. Ne mîn- 
drim cu fanfara școlii șl 
ne bucură faptul că a- 
vem posibilitatea să con
tinuăm o frumoasă tradi
ție artistică a Văii Jiu
lui.

de deputați cu alegătorii
Pentru creșterea calității vieții, a bunăstării

(Urmare din pag. fj
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DIN VIAȚA
ORGANIZAȚIILOR

U.T.C._tul respectului față 
’ făuritorii bunurilor 
tcriale și spirituale, al 
grijii față de avuția na
țională, activitatea noas
tră este concentrată spre 
educarea prin muncă 
pentru muncă a uteciști- 
lor, pentru formarea u- 
nei concepții revoluțio
nare, materialist-dialec- 
tice și istorice despre lu
me și viață.

— Care sînt în acest 
sens modalitățfle concre
te de acțiune ?

— în primul rînd, adu
nările generale U.T.C., 
care nu sînt simple șe
dințe, ci un, adevărat ins
trument de lucru, un ca
dru propice de educație. 
In baza „Programului u- 
nitar de acțiuni", sînt 
urmărite, îndeaproape, 
de birourile organizați
ilor de tineret, toate ac
tivitățile politico-educa-

. _____________________

Angajamente ce promit 
realizarea planului

(Urmare din pag. Ij
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— ...am avut o toamnă 
bogată in realizări. Pla
nul economic propriu a 
fost realizat și depășit. 
Un număr de 120 de e- 
levi au participat în fie
care zi din luna octom
brie la însilozări. în 
cași perioadă au 
colectate și predate 
kg fructe de pădure, 
kg deșeuri de hîrtie, 

• sticle și borcane.
' — Alte detalii ?

— Am reorganizat cer
curile de cercetare știin
țifică și tehnico-aplica ti
ve. în cele 17 cercuri, ac
tivează peste 700 elevi cu 
aptitudini. Lucrările rea
lizate (și apreciate la 
concursurile de speciali
tate în anii precedenți) 

ne dau garanția că și în

ace. 
fost 
3200 
1160
1260

—: Proiecte 7 ■ ■■ '■ ■ . • .

— Organizațiile noas
tre de tineret mai au în
că de lucru pentru redu
cerea procentului de me
diocritate la unele clase, 
a absențelor nemotivate 
de la ore. Acestea, din 
punct de vedere profe- ' 
sional. Apoi, pe linie
de organizație, acționăm 
pentru un învățămînt po
litic de calitate, întărirea 
răspunderii fiecărui u- 
tecist față de realizarea 
planului'' de producție, 
pentru autogospodărire. 
Avem, de asemenea, în 
vedere comemorarea e- 
venimentelor politice, 
prin expuneri, mese ro
tunde, dezbateri, întări
rea caracterului educa
tiv al lecțiilor. Toate a- 
cestea, coroborate, vor 
conduce la realizarea în 
liceul nostru a unui învă
țămînt de calitate, la în
deplinirea obiectivului 
nostru primordial — e- 
ducarea. prin muncă pen
tru muncă a elevilor.
Discuție consemnată de 

Mircea BUJORESCU

tului orășenesc de partid, 
primarul orașului. In con
tinuare, încă din primele 
momente, a fost imprimat 
în cadrul discuțiilor un 
caracter de lucru profund 
democratic. A fost stimu
lat dialogul direct și atit 
de folositor, cu sala, un 
dialog al sincerității dar 
și al răspunderii civice. 
Mineri, constructori care 
contribuie la înălțarea noi
lor cartiere și a viitorului 
centru civic, președinți ai 
asociațiilor de 
administratori de 
pensionari, femei

locatari, 
bloc, 

t............., ____ casnice
— toți cei care au luat 
cuvîntul au reliefat dorin
ța ca și în legislatura care 
urmează, orașul Lupeni 
să facă noi pași pe ca
lea dezvoltării economico- 
sociale. Au fost făcute pro-

Sub
(Urmare din pag. 1)

cumseripția nr. 7 și Lazăr 
Filip din circumscripția 
municipală nr. 8. Intîlni- 
rea a prilejuit un viu și 
fructuos dialog de lucru 
asupra realizărilor și a 
înfăptuirii programului de 
dezvoltare multilaterală a 
municipiului, cei propuși 
pentru a-i reprezenta pe 
concetățenii lor în viitoarea 
legislatură primind cu in
teres și atenție propuneri- 

o 
a

le alegătorilor privind 
mai bună gospodărire 
treburilor obștești.

j
puneri în vederea 
rării neajunsurilor 
seamă privind întreținerea 

locativ de stat, 
ordinii și disci- 
toate incintele 
creșterea rolu-

înlătu- 
mai cu

fondului 
întărirea 
plinei in 
de lucru, 
lui preventiv al controlu
lui muncitoresc, îmbună
tățirea cantitativă și cali
tativă a serviciilor pres
tate pentru populație. Iu
lian Ncagoe, Octavian Tom- 
șa, Mihai Nistor, x loan 
Nemeș, Valerica Burca, 
Costică Ignat, Carol Dvo
rak, Petru Gros și alții, pe 
lingă sugestiile făcute au 
reliefat cauzele unor nea
junsuri, adresînd critici 
deschise unităților presta
toare de servicii care ne
glijează de multe ori în
deplinirea celor mai ele-

montare îndatoriri profe
sionale și cetățenești. Pe 
parcursul discuțiilor, pen
tru soluționarea proble
melor înscrise sub som
nul urgenței au fost sta
bilite termene însușite pe 
loc dc conducerile unită
ților prestatoare de servi
cii.

Dialogul direct, desfășurat 
în cadrul întîlnirii electo
rale de la Lupeni, a evi
dențiat încă o dată resur
sele inepuizabile ale aces
tei localități, potențialul 
unei colectivități recu
noscute prin înalt spirit 
creator, valori autentice 
care odată ce vor fi puse 
pe deplin în valoare în 
legislatura care urmijfi’ă- 
vor aduce un plus d 
tribuție la înflorirea ora 
șului, a Văii Jiului și ju- 
dețului Hunedoara.

transportă materialele ne
cesare pînă în transversa
la abatajului, nu avem 
nici un motiv să nu rea
lizăm productivitatea mun
cii planificată și să extra
gem O pțoducție de 2 400 
tone de cărbune". CONS
TANTIN S1L1ON, miner 
șef de brigadă; „Încă din 

’ prima zi a acestei luni ne 
aflăm cu abatajul în plin.

' Fină la sfirșitul lui no
iembrie, vom extrage 2 300 
tone". ȘTEFAN HERMAN, 
miner șef de brigadă : 
„Avem toate condițiile ca 
în această lună să ne rea
lizăm productivitatea mun
cii planificată și, deci, să 
extragem cel puțin 2 350 
tyne de cărbune". CONS
TANTIN URÂCIUNE, mi- 
.ner șef de brigadă; „Con
dițiile de zăcăniîîiț pe ca- - 
re le avem in această lună 
nu ne permit șă extragem 
mai mult de 1 900 de tone. 
Luna viitoare vom da mai 
mult". GHEORGHE MATEI, 
miner șef de brigadă: „In 
condițiile în care lăcătușii 
și electricienii din sector

i

' își fac pe deplin datoria, 
pentru a nu avea defec
țiuni la utilaje, și sintem 
aprovizionați la timp cu 
piese de schimb și mate
riale, vom extrage 2 300 to
ne".

ION AVaDANEI, miner 
șef de brigadă: „Condi
țiile concrete de zăcămînt 
pe care ie avem ne per
mit să extragem în a- 
ceastă lună 2 400 de tone". 
DUMITRU OPREA, ingi
ner, șeful sectorului I : 
„Partea electromecanică 
din sector a fost împărți
tă pe schimburi și vom a- 
sigura asistență tehnică 
la toate locurile de muncă. 
Echipa de 
va asigura 
cesare la 
de muncă”.

Angajamentele celor șap
te șefi de brigadă au fost 
luate avindu-se în vedere 
condițiile concrete pe care 
le au in abataje. Acestea, 
însumate, asigură realiza
rea și chiar depășirea sar
cinilor de plan la nivel de 
sector, pentru luna noiem
brie. Vom reveni, la înce
putul lunii decembrie, să 
vedem eum și-au realizat 
angajamentele asumate.

aprovizionare 
materialele ne
toate locurile

I 
I

< PROGRAMUL
Universității politice și de conducere — 

filiala Petroșani
Cursurile universității se desfășoară în ziua de 

luni, 8 noiembrie a.c., înccpînd cu ora 17, după cum 
urmează :

anul
Jiului ;

anul
anul
anul

.1.

I — sala c.o.m. Combinatul minier Valea

II — Casa de cultură — sala artelor ;
III — Casa de cultură — sala mică ;
IV — Casa de cultură —sala bibliotecii.

semnul înnoirilor
în cadrul dialogului pur

tat cu candidații de depu
tați, odată cu aprecierea 
realizărilor cetățenii 
Gheorghe Ghilevici, Emil 
Niculescu, Mariela Bănci- 
lă, Octavian Țicleanu au 
făcut propuneri multiple, 
de larg interes cetățenesc. 
S-a propus ca pentru pis
ta școlii de șoferi să fie 
afectat un teren in afara 
orașului, cea actuală, de 
pe strada 9 Mai, pertur- 
bînd liniștea locatarilor din 
blocuri și poluează aerul. 
S-a propus, de asemenea, 
repararea acoperișurilor 
caselor de, pe strada 23 
August, intens circulată; 
să se stabilească locuri 
precise pentru containere
le cu reziduuri. In numele 
navetiștilor de pe ruta Pe
troșani — Uricani și care, 
în majoritate, coboară în 
zona Hermes, s-a propus 
reînființarea in această 
zonă a unei stații de auto-, 
buz. Totodată, pentru des
congestionarea arterei prin-

cipale a orașului s-a pro
pus construirea unui drum 
de tranzit pentru trans
portul greu. S-a reafirmat, 
de asemenea, o veche 
leanță a locuitorilor 
Petroșani : construirea 
nei cabane turistice 
Paring și a unui 
termoficat.

Răspunzînd la propune
rile cetățenilor, tovarășul 
Filip Lazăr, a informat a- 
dunarea că unele sînt 
curs de soluționare, 
altele se vor afla în 
tenția organelor competen. 
te. Asigurînd alegătorii că 
viitorii deputați vor depu
ne toate strădaniile pentru 
rezolvarea problemelor de <- 
larg interes cetățenesc, a 
solicitat în același timp 
participarea activă a • tutu
ror locuitorilor la buna 
gospodărire a treburilor 
obștești, la înfăptuirea o- ■ 
biectivelor edililar-gospo- 
dărești, pentru dezvolta
rea și înfrumusețarea jcom 
tiuuă a orașului in care 
trăim și muncim. »

do- 
din 

u- 
în 

ștrand

în 
iar
a-

(U rmar* din pag. 2)

tsub raport calitativ s-au 
reușit totuși două 
turi" i la cenușă o

„sai- 
redu- 

cere la cărbunele special 
de 0,7 puncte și o îmbu
nătățire a puterii calorifice 
a huilei mixte cu 391 
kcal/kg.

Aceste evoluții — cu 
plusuri și minusuri — pri
vind activitatea prepara
torilor, se află in raport 
direct eu preocupările ce 
au existat în colectivele de 
muncă pentru creșterea si
guranței în funcționare a 
instalațiilor de preparare, 
creșterea operativității in 
preluarea cărbunelui brut 
de ia întreprinderile mi
niere, asigurarea calității 
corespunzătoare produse
lor. Tocmai de aceea, a- 
ceste aspecte s-au aflat în 
centrul discuțiilor . purtate 
în adunare. Calitatea ne
corespunzătoare a cărbune
lui brut, lipsa unor piese 
de schimb deficitare, in-

disciplina manifestată în 
dese rfnduri, lipsa . fermi
tății necesare în privința Cornel Coida, Pavel Iți- 
disciplinei tehnologice, e- 
xistența — incă — a re
buturilor, nefinalizarea u- 
nor investiții importante 
(Petrila), lipsa personalu-

loan David, Gheorghe Bi
ro, Ștefan Katz, loan Ciur,

mia, Otto Abraham.
Plecînd de la sarcinile 

care stau în fața colecti
velor de preparatori din 
cadrul I.P.C.V.J., s-a des-

Realizarea unor parametri 
calitativi inalți

lui calificat la multe lo
curi „cheie", tărăgănarea
unor importante lucrări 
de reparații, recepționa-
rea unor instalații necores- funcționarea 
punzătoare, problemele 
create de haldarea steri- tru a fi, posibilă preluarea 
lului, necesitatea l'inaliză- ....................
rii preparației noi de la cantitativ ; creșterea 
Petrila — iată principale
le idei subliniate de vor
bitorii participanți la dez
bateri Steiian Corobea,

prins ideea că eforturile 
tuturor trebuie _ concen
trate spre creșterea capa
cităților și sigurani.T in 

instalațiilor 
de sortare și spălare' pen-

producției brute
veniri șau * f 
parităților și 
in funcționarea 
relor de' steril | 
carea preocupării

sporită 
ca- 

siguranței 
funicula- 
intensifi- 

pentru

îmbunătățirea randamen
telor tehnologice și redu
cerea pierderilor, în vede
rea realizării unor recupe
rări superioare la cărbu
nele special pentru cocs j 
intensificarea lucrărilor 
și acordare^ întregului spri
jin, în calitate de benefi
ciar, pentru reducerea la 
maximum a duratei de pu
nere în funcțiune a prin
cipalelor lucrări de inves
tiții (spălătoria nouă Pe
trila, funicularuj steril — 
Lupeni și lucrările restan
ță la S.E.A. Corcești); 
creșterea preocupării pen
tru întărirea disciplinei, 
a răspunderii în realiza
rea sarcinilor proprii, . din ~ 
partca fiecărui prepara
tor. Dezbaterile au subli
niat, ca necesitate stringen
tă înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor curente de pro
ducție in următoarele două 
luni — buna pregătire a 
producției anului 1983.

căminul cultural din Cîm- 
pu lui Neag.

■ LA HOTELUL .CEN
TRAL" din Petroșani, con
siderat de categoria 1, 
oaspeții dispun în cameră 
și de telefoane. Un lucru 

. oas
peții nu pot să-l folosească 

i convorbiri 
con

vorbiri loco, musafirii sînt 
îndrumați să meargă 
poștă, alături, fiind

■ TEATRU PENTRU 
COPII. Colectivul de tea- . 
tru „Moș Poveste" al Ca- bun, s-ar zice. Dar... 
sei de cultură din Petro- t , 
șani prezintă astăzi, de la decît pentru __
orele 9, 11 și 13, în sala interurbane. Pentru 
Palatului cultural din Lu
peni, spectacolul „Concer
tul din pădure" de Geor
ge Negraru. Același spec
tacol va fi prezentat în 
aceeași zi, de la ora 17, la

ța 
. . . pe
drept cuvhit, nemulțumiți. 
Ar fi cazul să li se asigu
re și folosirea telefonului

la... nivelul prețului încă- întreprinde un turneu 
sat pentru categoria i I

■ CENACLU. Ieri, de
la ora 16,00, la Clubul mun- ..___ ....
citoresc din Petrila a fost intre stele' 
reluată activitatea cena
clului „ Venus". Cu acest 
prilej a fost susținut și 
un recital de poezie și mu
zică tînără de elevi ai Li
ceului industrial din loca
litate.

■ TURNEU. Ansamblul 
artistic profesionist de cin- 
tece și dansuri „Doina 
Gorjului" din Tg. Jiu, lau- 
reat-al Festivalului națio
nal „Cîntarea României",

1 în 
Valea Jiului. în cadrul 
turneului va fi prezentat 
spectacolul „Gorjule, stea 
..... - — în Petro
șani, Petrila, Lonea, Uri- 
cani și Lupeni, în interva
lul 9—12 noiembrie a.c.

■ CADRAN POLITIC. 
Suo genericul „Cadran po
litic", în sala de festivități 
a I.U.M.P. va avea loc azi 
o intîlnire a tinerilor din 
întreprindere cu brigada 
științifică a Casei de cul
tură din Petroșani, In ca-

bate 
rație

,Lu 1

gene-

ABSO- 
sala 

Teatrul 
Jiului" 

prezenta 
a piesei

tema „Tinăru 
și pacea".
PREMIERA 

A. Astăzi, în
Casei de cultură, 
de stat „Valea 
din Petroșani va 
premiera absolută 
„Gărgărița" de Ion Băieșu.

■ IN URMĂTORII ANI, 
la l.U.M.P. voi- fi create 
peste o mie de noi locuri 
de muncă, pentru ocupa
rea cărora conducerea u- 
zinei întreprinde perma
nent măsuri de pregătire a 

drul întîlnirii se va dez- viitoarelor cadre, cu spri-

jinul liceului de profil, y 
Totodată, in uzina se ac- I 
țiohează pentru perfecție. | 
narea pregătirii profesio
nale a muncitorilor în ve
derea realizării in cele 
mai bune condiții tehnice 
și de calitate a hidraulicii 
de comandă din compo
nența complexelor .. meca
nizate.

I
I
I
IRubrică realizată de 

.Viorel STRaUȚ
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ser-
Și 

ale

PODUL RUTIER
DE LA LIVEZENI

In orașele Vulcan și Lu- 
peni au fost deschise două 
moderne cantine-restau- 
rant, unde toți cei ce do
resc sâ servească masa la 
orice oră a zilei pot găsi 
numeroase feluri de mîn- 
care, pregătite cu multă 
competență de bucătari cu 
o bogată experiență pro
fesională. Cantina-restau- 
rant din Vulcan, amplasată 
pe cea mai modernă arte
ră de circulație a orașului, 
satisface cele mai exigente 
gusturi.

- Zilnic pregătim 25-30 
feluri de mîricare — ne

Pînă cînd ?
Locatarii blocului 

turn nr. 22, str. Avia
torilor—Petroșani, de 
10 luni bat drumul dis
peceratului E.G.C.L. din 
Aeroport pentru a le 
remedia defecțiunea la 
instalația de apă, de
fecțiune care inundă 
apartamentele de la e- 
tajul 7, la parter. A 
început să se deterio
reze instalația electri
că, să se desprindă fa
ianța și să se umfle pe
reții îmbibați cu apă. 
Redacția a sesizat de 
mai multe ori acest 
fapt, dar tovarășii de 
ia E.G.C.L. se fac că 
n-aud, că nu văd. Pînă 
cînd? (T.R.) 

spune șeful unității 
Ivănuș, iar ca o 
precizez că la orele amie
zii servim întotdeauna de
licioasa ciorbă de burtă, 
care dorim să se dovedeas
că a fi specialitatea casei. 
Faptul că întregul colectiv 
de lucrători comerciali din. 
tre care amintim pe bucă, 
tarul șef Viorica Alexa și 
ajutoarele ei Elena Gabor 
și Elena Crețu, Adriana 
Rădoi, Ioana Brădățan și 
Paulina Groza, din secto
rul cofetărie-patiserie și-a 
început activitatea cu toată

„Steagul roșu** a criticat, organele vizate răspund
TOȚI, DA !

Cu referire la articolul 
„Unii da, alții ba", publi
cat în „Steagul roșu" nr, 
9350 din 1 octombrie 1982, 
Direcția comercială a mu
nicipiului ne comunică ur
mătoarele :

Conform adresei Direc
ției comerciale a județului 
Hunedoara nr. 2333 din 7 
august 1982, toate unitățile 
comerciale care desfac be
curi electrice sint obligate 
să organizeze activitatea 
de recuperare de la popu
lație a becurilor (normale 
și speciale) uzate. între
prinderile comerciale sînt 
datoare să asigure* la locu
rile de vînzare a becurilor 
afișe, apeluri către popu
lație pentru a preda, în 
momentul cumpărării altor 
becuri, pe cele folosite. 
Direcția comercială a mu
nicipiului atenționează și 
pe această cale întreprin

responsabilitatea, stau do. 
vadă vînzările zilnice de a. 
proape 20 000 lei cît și de
pășirea sarcinilor de plan 
la zi cu aproape 40 000 lei.

Cantina-restaurant din 
Lupeni, amplasată în zona 
noului centru civic al ora
șului, întregește prin as. 
pectul arhitectural modern 
ansamblul de clădiri conș. 
truit aici în ultima vreme. 
In moderna sală de mese 
cu 180 locuri a noii uni
tăți, servesc masa munci
tori constructori din zonă-și 
numeroși cetățeni care a- 
preciază în mod deosebit

derile subordonate din Va
lea Jiului pentru respecta
rea întocmai a obligațiilor 
ce decurg din adresa men
ționată mai sus ; în caz 
contrar vor fi sancționate 
persoanele vinovate.

Așadar, recuperarea be
curilor folosite și respec
tarea indicațiilor date în 
acest scop, nu sînt faculta
tive pentru lucrătorii co
merciali.
COMBUSTIBILUL E IN 

SIGURANȚĂ |
La nota cu titlul „Com

bustibil în drum", publi
cată în „Steagul roșu" nr. 
9344 din 24 septembrie a.c., 
a trimis răspuns redacției 
conducerea întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani. 
Nota critică se referea la 
p cisternă cu combustibil 
lichid aparținînd lotului 
din Petroșani al întreprin
derii de utilaj greu din ca

condițiile civilizate de 
vite a meniurilor, cît 
calitățile gastronomice 
mîncărurilor.
- Ținînd cont de dolean- ( 

țele cetățenilor, ne spune r 
șefa unității, Dorina Do- 1 
chițu - am diversificat l 
preparatele pe bază de le- < 
gume, carne de pasăre și ) 
pește, lată deci două uni- » 
tățr de alimentație publică t 
demne de toată lauda, ce ) 
pot fi dote ca exemplu de y 
activitate și competență ( 
comercială. , (

Text și foto : i
Ștefan NEMECSEK ț

drul C.C.C.F. București, 
care a fost depozitată, cu 
aprobarea conducerii
I.U.M.P., în incinta aceste
ia, cu condiția reparării 
gardului întreprinderii și 
manipulării corecte a com
bustibilului. După cum se 
arăta, pe bună dreptate, în 
nota publicată, constructo
rii zidului de sprijin nu 
și-au respectat obligațiile. 
„Menționăm — se preci
zează în răspuns —, că în 
dimineața apariției arti
colului, șeful lotului I.U.G., 
ing. Ovidiu Crăciunescu, a 
dispus repararea imediată 
a gardului, sprijinit în a- 
cest scop și de comparti
mentul de resort al I.U.M. 
Petroșani, astfel îneît pro
blema sesizată a fost re
zolvată prin punerea cis
ternei cu combustibil în 
deplină siguranță. Mulțu
mim redacției pentru spri
jinul acordat".

Dulgherii, ‘ fierar-beto- 
niștii, betoniștii, meca
nicii de utilaje, părăto
rii, șoferii, într-un cu- 
vînt CONSTRUCTORII 
de drumuri și poduri — 
muncitori și tehnicieni 
—, de la punctul de lu
cru „Podul peste Jiul de 
Est — Livezeni" pe DN 
66, kilometrul 118 | 677 
ni și-au încheiat în mare 

. misiunea, preluînd alte 
puncte de lucru. Pricepe
rea, experiența și nu de 
puține ori eforturile lor, 
puse în valoare pe par
cursul a doi ani de mun
că, s-au materializat în- 
tr-o atît de necesară cons
trucție rutieră — căci ve
chiul pod do fier de la 
Livezeni, îngust și în 
curbă, reprezenta o per
manentă stran-______^_ 
gulare a tra-'.....
f icul ui, 
mult

. de

fiind 
depășit 
cerințe.

Noul pod, 
robustețea 
condițiile
care le
feră pentru desfășura
rea traficului pe cele 
patru benzi, se înscrie în 
rîndul construcțiilor ru
tiere ' moderne, cu care

prin
Și 
pe 
o- ‘

O realizare 
remarcabilă a 
constructorilor 

de drumuri

tiere ‘ moderne, cu
Valea Jiului a fost ... în
zestrată în ultimul dece
niu și jumătate.

Șeful punctului de lu
cru, maistrul principal 
Iosif Demeni, își amin
tește : „Primele lucrări 
au început în 5 iunie 1980“. 
Cîteva luni a continuat 
transportarea de balast 
în rambleul înalt, de cîți- 
va metri, prelungit de la 
capătul de pe mal al ves
tic al podului pînă din
colo de intrarea la fabri
ca de produse 
Momente dificile și 
sebit de importante 
viața șantierului au 
turnarea celor două 
în albia Jiului, apoi 
tinderea" celor 22 
grinzi de cîte 30 ml 
care. După șoferii Petru 
Moldovan, Dumitru Vi- 
tez, Iacob Groșan, Petru 
Popescu, care au trans
portat cea mai mare par
te din materialele intra
te în opera de construc
ție a noului pod rutier, 
uneori în paralel cu

v ■ : , d -~- 

lactate, 
deo- parte 

în 
fost 
pile 
«în

de 
fier

munca acestora, și-au 
continuat activitatea mais
trul Rafael Teglaș și dul
gherii Iancu Ebetiuc, 
Petru Marton, Radu Bra- 
tosin. Pe dulgheri i-au 
succedat fierar-betoniș- 
tii Cornel, și Toma Pîr- 
călab, apoi betoniștii Ma
rin Stana, Viorel Cioană, 
Bella Șimon și Constan
tin Mihuț. între ei s-au 
interpus, ajutînd la exe
cutarea unor operațiuni 
deosebit de grele, meca
nicii de utilaje Ion Ca- 
trinoiu, Loghin Negru si 
Constantin Dogaru. In 
faza finală a execuției, 
betoniștii au devenit și 
pavatori, mîinile lor fi- 
xînd bordurile de pe la
turile celor două rampe 
de acces pe pod, ca și 

laturile ram- 
—-pel care înles

nește circulația 
spre și dinspre 
platforma in- 

• dustrială pe ca
re se află

__S. U. T. > .
““T.C.H., atelie

rele I.P.S.R.U.E.E.M., sta
ția de preparare a asfal
tului a I.G.C.L., noul a- 
bator și gara Livezeni, de 
unde se transportă o mă
re cantitate de materia
le spre șantierele : de 
construcții din Petro
șani. Tot betoniștii, aju
tați de muncitori necali
ficați au executat, sub 
îndrumarea maiștrilor 
Iosif Demeni și Rafael 
Teglaș, mantaua de as
falt a suprastructurii po
dului, așternînd în unele 
zile cîțe 150—180 tone de 
asfalt pus la dispoziție 
de formația de mixturi as- 
faltice din 
din c

Ion 
Szabo

Livezeni, 
are fac 
Bec și Eme- 

ric Szabo mecanici, 
Dumitru Toma, electri
cian, Virgil Bodescu, Ma
ria Szabo și Maria Jitea, 
muncitori, sub 
rea inginerului 
Costache.

Anonimă și 
zată de o mare 
munca acestor 
s-a materializat

conduce- 
Liviu

caracteri- 
modeștie, 

oameni 
__  _____ ____ într-o 
impunătoare construcție 
rutieră — podul de la 
Livezeni peste Jiul de Est.

Toma ȚAȚARCA

I.M. LUPENI

Totul e bine, 
cu mici excepții
De ia data raidului tre

cut, minerii de la Lupeni 
* au beneficiat schimb de 

schimb de apă rece și cal
dă îndestulătoare. Nu s-a 
schimbat insă, situația pe 
care o criticam : aglome
rația la sfîrșitul schimbu
lui 1, cel mai numeros.

— Se are în vedere re
zolvarea problemei în 
perspectivă — ne-a spus 
locțiitorul gospodarului 
minei, tovarășul Mihail 
Moisescu. Pentru aceasta, 
l.C.P.M. Petroșani a făcut 
măsurătorile necesare in 
vederea reorganizării spa
țiilor și extinderii capa
cității băii. De asemenea, 
a fost întreprinsă o mare 
acțiune de igienizare.

— Criticam și un nea
juns privind alimentarea 
cu apă...

— Nu s-a remediat de
fecțiunea pe conducta ma
gistrală de ’alimentare eu 
apă a orașului. Prin măsu- 
rile interne am reușit însă 
să contracarăm efectele. 
Sperăm ca problema să se 
rezolve degrabă. . __k

„Temperatura" interesului și atenției 
pentru băile minerilor

I.M. ANINQASA

Lucrările 
se aestașoară 
în ritm lent

Lucrările menite să asigu
re condiții mereu mai bune 
la baia minerilor din Ani- 
noasa au început de mai 
multă vreme. Acum ele se 
află în stadiul de finaliza
re. .Pentru ca ele să fie 
terminate în următoarele 
cîteva zile, aici au' fost 
mobilizați zece muncitori 
care lucrează de zor. In 
sala dușurilor au fost de
ja terminate lucrările de 
vopsi'torie, fiind comple
tată și faianța. în prezent 
se muncește la unele sub- 
zidiri, tencuieli, iar, așa 
cum ni s-au dat asigurări 
la serviciul administrativ 
al minei, în următoarele 
zile se vor termina și ul
timele lucrări de vopsi to
ile. Ar fi de dorit ca lucrările 
să fie de calitate, iar be
neficiarii acestei dotări so

ciale, mifierii, s-o păstreze 
cu grijă și responsabilitate.
I.M. LIVEZENI

Nu mai e mare bai 
la băi

In urma notei critice 
„Bai la...* băi" apărută în

vestiare (completarea cor
purilor de iluminat, mon
tarea geamurilor lipsă). De 
asemenea, în sala dușuri
lor s-au schimbat, aproape 
în totalitate, robinetele. 
S-au luat măsuri ferme 
pentru ca apa caldă să fie 
furnizată începînd cu ora 
12,30, în acest fel stabilin-

I.M. LONEA

RE VENIM
pe urmele anchetei noastre

ziarul nostru, comparti
mentul administrativ al 
minei Livezeni a întreprins 
o serie de măsuri gospo
dărești menite să asigure 
condiții corespunzătoare 
in băile minerilor.

După cum am aflat de 
la Mircea Cuteanu, șeful 
biroului administrativ, în 
ultima săptămînă au fost 
executate ample lucrări 
pregătitoare pentru sezo
nul rece, printre care con
tinuarea amenajărilor la

du-se un program concret, 
a cărui respectare va fi ur
mărită îndeaproape. Pen
tru femei, in noua baie 
care este în prag de fina
lizare, s-au introdus du
lapuri noi.

Așadar, la Livezeni nu 
mai e mare bai la băi. 
Mai este însă de lucru și 
gospodarii de aici trebuie 
să calce serios pe accele
rator.

Să fie și la iarnă... I
Ne întoarcem după două 

săptămini la baia mineri
lor din Lonea. Ce am 
constatat ? Deși tempera
tura de afară (sîntem în 
noiembrie) a mai scăzut cu 
cite va grade, minerii sint 
mulțumiți de condițiile de 
la baie și vestiar, dar... nu 
in totalitate. De Ce ? S-a 
acționat cu Încetinitorul 
la distribuirea săpunului, 
dar nu și a prosoapelor 
(stoc in magazie 1000 m).
Ușile, de la grupurile sa
nitare ale celor două băi, 
nu au fost confecționate și 
montate. Ventilatoarele 
mai refulează in vestiare 
și aer rece, în loc de cald. 
La rezolvarea operativă 
a neajunsurilor ce se mai 
manifestă la baia mineri
lor din Lonea este necesa
ră mai multă preocupare 
din partea sectoarelor de 
producție, â biroului ad
ministrativ șl a comitetu
lui de sindicat în direcția 
rezolvării problemelor so

ciale ale oamenilor. Mine
rii, și de această dată, și-au 
manifestat optimismul 
spunînd : „să fie și la 
iarnă ca acum'.
I.M. plLJA

Seime bune
Revenind la mina Dîlja 

constatăm o îmbunătățire 
a stării de lucruri- la baia 
minerilor. Președintele de 
sindicat, Victor Negru, ne 
dă amănunte : se lu
crează la etanșarca ușilor 
și dublarea acestora la sa
la de apel și lămpărie, pen
tru a nu mai pătrunde fri
gul în clădirea administra
tivă, deci și la baia mine
rilor. Cîțiva mineri (Ioan 
Oiteanu, Nicolae* Coana, 
Gheorghe Mora^ „ Nicblae 
Toma, Marțian Arincher), 
confirmă: In baie, și deci 
în vestiare, este mai multă' 
căldură, fetele de la spălă-/’ 
torie și croitorie își fad 
mai conștiincios datoria. 
In privința păstrării cu
rățeniei însă, mai trebuie 
făcut cîte ceva, ,

Brigada de reporteri: \ - 
T. RUSU, A.-HOFFMAN, 
D. CRIȘAN, Gh. BOȚEA 

M. BUJORESCU.
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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie in țara noastră a 

primului ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu

Plecarea din Capitalăîncheierea convorbirilor 
oficiale

(Urmare din pag. 1) 

purtat, intr-un spirit de 
înțelegere și stimă recipro
că. A fost exprimată con
vingerea că înțelegerile sta
bilite vor constitui un fac
tor însemnat în dezvolta
rea și mai puternică a co
laborării româno-elene, pe 
țărîm economic, politic, 
tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii de acti
vitate, vor marca o etapă 
nouă în relațiile dintre 
România și Grecia,

în același timp, a fost 
subliniată importanța
schifnbului de vederi în 
probleme majore ale vieții 
politice internaționale, ca-
re a pus în evidență do- tre 
rința celor două țări de a 
contribui printr-o strînsă

Schimb de mesaje între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker

BERLIN 4 (Agerpfes). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se un cald mesaj de sa
lut, urări de sănătate și 
succese tovarășului Erich 
Honecker, secretar general 
al CC. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Demo
crate Germane. Mulțu
mind, tovarășul Willi Stoph 
a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae 

Ceaușescu călduroase u- 
rări de sănătate, fericire 
și succes din partea tova
rășului Honecker.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
la Berlin, a tovarășului 
Gheorghe Oprea, prim vi- 
eeprim-minlstru al guver
nului, președintele părții

conlucrare,- la promovarea 
unei politici de destindere 
și dezarmare, de colabo
rare și respect al inde-
pendenței naționale, la 
instaurarea unui climat de 
pace, securitate, încredere 
și largă cooperare în Bal
cani, în Europa șj în în
treaga lume.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și primul minis
tru Ăndreas Papandreu au 
convenit șă consemneze re
zultatele și concluziile con
vorbirilor avute într-o de
clarație comună, care rea
firmă hotărîrea României 
și Greciei de a întări și 
mai mult conlucrarea din

ele, atît pe plan bila
teral, cit și pe arena mon
dială.

române în Comisia mixtă 
guvernamentală de cola
borare economică și tehni- 
co-științifică între Repu
blica Socialistă România 
și Republica Democrată 
Germană, de către tovară
șul Wllli Stoph, președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.D. Germane.

în cadrul întrevederii a 
fost subliniată importan
ța hotărîtoare pe care o 
au înțelegerile la nivel 
înalt pentru adîncirea con
tinuă a relațiilor tradițio
nale de prietenie și conlu
crare rodnică pe multiple 
planuri dintre cele două 
țări. Au fost evidențiate 
rezultatele pozitive obți
nute în dezvoltarea cola
borării economice și teh- 
nico-științifice. Relevîn- 
du-se posibilitățile existen
te pentru extinderea și a- 
profundarea cooperării și

Joi, 4 noiembrie, s-a în
cheiat vizita oficială de
prietenie întreprinsă în
țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului 
ministru al guvernului ro
mân, Constantin Dăscă 
lescu, de către Andreas 

tnalful oaspete elen a vizitat 
întreprinderea de mașini grele 

București
Primul miiiistru al Re-

publici! Elene, Andreas Pa
pandreu, însoțit de primul 
ministru al Guvernului 
român, Constantin Dăscă- 
lescu, a vizitat, joi dimi
neața, întreprinderea de 
mașini grele București, u- 
nitate reprezentativă a 

specializării în producția 
industrială, a colaborării 
economice, tehnice și teh
nologice dtn alte ramuri 
ale economiei celor două 
țări, a fost exprimată ho
tărîrea comună de a ac
ționa pentru intensifica
rea conlucrării bilaterale.

La întrevedere a partici
pat Gheorghe Tache, am
basadorul țării noastre ia 
Berlin.

Componenta noului guvern olandez
HAGA 4 (Agerpres). La 

Haga a fost dată publici-1 
tății, joi, lista noului gu
vern, de centru-dreapta, al 
Olandei, condus de primul 
ministru Rudolphus 
(Ruud) Lubers (creștîn-de- 
mocrat), informează agenția 
France Presse.

Cabinetul este alcătuit

Papandreu, primul minis
tru al Republicii Elene, 

Pe ’ aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drape
lele de stat ale celor două 
țări, oaspetele a fost con
dus de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, de alțj tova
răși din conducerea de 
partid și de stat.

industriei constructoare de 
mașini din România.

După încheierea vizitei, 
coloana de mașini a stră
bătut cartiere noi de lo
cuințe ale Capitalei, ofe
rind oaspeților prilejul de 
a lua cunoștință de amplul 
efort edilitar ce se desfă
șoară în țara noastră.

i . • IN UNIUNEA SO- 
1 VIETICA A ÎNCEPUT 
î PROIECTAREA CELEI 
r MAI PUTERNICE 
I CENTRALE ELECTRI- 
ș CE SOLARE DIN LU- 
: ME, care urmează să 
: albă puterea instalată 
; de 320 000 kW, relatea- 
i ză agenția TASS. Cen- 
i tralele de acest tip, ca- 
î re funcționează în pre- 
: zent în diferite țări, au 
: puterea instalată de 

î
; 5—10 mii kW,

din reprezentanți ai parti
delor creștin-democrat și 
liberal, care, în urma ale
gerilor generale anticipa
te de la 8 septembrie, de
țin majoritatea în Camera 
Deputaților (81 din cele 
150 de mandate).

în aceeași zi, noul . gu
vern a depus jurămîntul 
în fața reginei Beatrix.

FILME
Ș PETROȘANI — 7 No- 
i iembric: Soarele alb al 
; pustiului ; Unirea : Wa-
; terloo, I-II,
i I.ONEA : Angela mer-
; ge mai departe.
; ANINOASA : Părinți
i de duminică/
î VULCAN : Tess, I-II.
i LUPENI — Cultural :
• întoarce-te și mai pri- 
î vește o dată.
i URICANI ; Trei oa- 
î meni periculoși.

Institutul de mine 
Petroșani 

organizează, în data de 16 noiembrie 1982, 
concurs pentru ocuparea postului de 

INSTRUCTOR CULTURAL la clubul studențesc.
De asemenea, încadrează direct sau prin 

transfer ; '
• 1 instalator sanitar
• 1 fochist ■ ■
• 1 strungar --v-- ' <
• 1 lucrător comercial (achizitor pentru 

cantinele studențești)
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

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

Cererile se pot depune zilnic la Biroul 
plan-retribuire, personal unde se pot Obține și 
relații suplimentare. Telefon 42580 int. 151.

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă Petroșani 
execută pentru populație următoarele lucrări 

agricole de toamnă :
— desțelenit, arat, grăpat
Solicitanții se vor adresa la. I.G.C.L. Petro

șani cu sediul în strada Republicii nr. 31, tele
fon 41921.

fvica publicitate
CAUT femeie îngrijire 

copil. Telefon 41616, după 
ora 18. (1355)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Dîrnu Constantin și 
Nistorescu Grigore, elibe
rate de Institutul de mine 
Petroșani. I.e declarăm 
nule. (1356) . -

rv
15,00 Telex. 15,05 Co

locvii pedagogice. 15,30 
Tragerea loto. 15,40 Emi
siune în' limba germană.
17.35 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto. 17,50 1001 de seri. 
18,00 închiderea progra
mului. 1 20,00 Telejurnal. 
Carnet electoral. 20,20 
Actualitatea economică.
20.35 Codrule, codruțule 
— melodii lirice pe ver
suri de Mihai Eminescu.
20,45 Cadran mondial.
21,10 Film artistic : Măr
turie mincinoasă. 22,00 
Telejurnal.

ANIVERSARI
Cu prilejul împlinirii 

vîrstei de 50 de ani și a 
pensionării, soția Nastasia, 
fiul Nelu, nora Elena, și 
nepoata Alina, urează 
scumpului lor soț, tată și 
bunic LUMPERDEAN 
TEODOR, multă sănătate, 
fericire și tradiționalul 
„LA MULȚI ANI !“. (1314)

iii &■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■«■ a ■ ■ a a a a a a a a-a a a o a a a a ■ ■■■•> a a a naia a a a a a a aa a a a a
Duminică, 7 noiembrie
8,00 Consultații pentru 

învățămîntul seral.
8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

9,45 Aspecte de la de- 
monstrația oameni
lor muncii din Mos
cova cu prilejul ce
lei de-a 65-a aniver
sări a Marii Revo
luții Socialiste din 
Octombrie.

10,15 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical. 
14,00 Telesport.
18,00 Seara, televiziunii so

vietice.
19,00 Telejurnal.
19.20 Călătorie prin țara 

mea.
19,40 Cîntarea României.
20,10 Seara televiziunii so

vietice. Film artistic: 
Moscova nu crede în 
lacrimi. Premieră 
TV. ' ; :

22.20 Telejurnal. ' 
Luni, 8 noiembrie

15,00 Telex.
13,05 Emisiune în limba 

maghiară.

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Carneț electoral.
20.30 Tezaur folcloric.
21;00 Orizont tehnico-ști

ințific.
21.30 Roman foileton. Do

cherii.
22,00 Telejurnal.

Marți, 9 noiembrie
11,00 Telex,
11,05 Profesiunile cincina

lului. . /
11.30 Album coral.'
11.40 Roman foileton Qp- 

cherii.
12,10 Tezaur folclorici
12.40 Călătorie prin țara 

■■■ mea.'.
16,00 Telex. -
16,05 Viața școlii.
16.30 Clubul tineretului.
17,15 Cabinet profesional.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra- 

. mulul.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
,20,30 Trei melodii, trei 

interpreți.

20,40 Occident *82, Obs- 20,45 în acordurile harpei.
curantismul mistic. 21,00 Democrația capi ta -
Sectele -- agenți ai listă de la poleială
alienării sociale Și la realitate. Comen-
morale.' tează Eugen Mândrie.

20,55 Teatru TV : Ziua de 21,25 Film artistic ; Bule-
duminică a lui Da vardul fiuieră-vînt.
mian Stegarii de Producție â studiou-

PROGRAMUL Ți/
...........................

Mircea Enescu. 
22,00 Telejurnal.

Miercuri. 10 noiembrie
16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cinci

nalului. ' ;
16,25 Tragerea pronoex- 

preș. - - c
16,35 Viața culturală, 
17,00 Universul femeilor,
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului. .
20,00 Telejurnal.
20,20 Carnet electoral.
20,30 Actualitatea econo- 

< mică.

lui București.
22,00 Telejurnal..

Joi, 11 noiembrie
11,00 Telex.
11,05 Colocvii pedagogice.
11,25 Film serial : Lumini 

și umbre;
12,15 Democrația capita

listă de la poleială la 
realitate.

12,40 Concert popular.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
16/15 Școala contempora

nă.

16.30 Studioul tineretului.
18,00' închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Carnet -electoral.
20.35 Actualitatea econo

mică. .,
20.50 Recital Gheorghe 

Zamfir.
21,10 Serial științific,
21.30 Meridianele cînte- 

cului.
22,00 Telejurnal.

Vineri, 12 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Profiluri școlare.
15.30 Emisiune în limba 

germană-
17.25 Tragerea loto.
17.35 La volan.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra-

. mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Carnet electoral.
20.30 Invitat în studioul 

nostru tenorul Ludo-
.yic Spiess.

20,45 Cadran mondial.
21,10 Film artistic : Fran

kie Welis. Premieră \ 
pe țară. Producție

a studiourilor cana-
, ' diene. ■ 

22,00 Telejurnal.
Sîmbătă, 13 noiembrie

11,00 Telex.' _
11,05 Film artistic; Fran- 

kie Welis.
11,55 Cultivarea limbii și 

literaturii române in 
școală. - "

12.20 Ora de muzică.
13,00 La sfrrșit; de săptă- 

mină.
14,00 Telesport.
18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20. Carnet electoral.
19.30 Teleenciclopedia. 
20,00 Intilnire cu opera,

opereta și baletul.
20.30 Film serial: Lumini 

’ și umbre. Episodul

21.20 Magazinul „Muzi
cal". Varietăți mu- 
zical-umoristice;

22,10 Telejurnal. V. ' 1 :
22.20 Petreceți cu noi. Ro- 

Bnanțe și cîntece de 
voie bună; /

23,00 închiderea progra
mului. - ’
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