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Acționăm în spirit revoluționar pentru înfăptuirea obiectivelor 
programatice aie Conferinței Naționale a partidului

Demaraj 
convingător

Colectivul minerilor, in
ginerilor și tehnicienilor 
de la I.M. Uricani a pășit 
în noul an cu realizarea 
ritmică a sarcinilor la 
producția fizică de cărbu
ne cocsificabil. Programul 
amplu de măsuri materia
lizat încă de la finele anu
lui trecut se concretizează, 
după primele trei zile lu
crătoare, la sectoarele pro
ductive II și III, prin de
pășirea sarcinilor la zi cu 
250 și, respectiv, 100 tone 
de cărbune.

In fața colectivului, pînă 
la sfîrșitul acestei luni 
stau sarcini noi, în măsu
ră să conducă la sporirea 
în continuare a producției 
zilnice. în acest scop, se 
află în montaj un nou 
complex mecanizat de 
mare capacitate. în abata
jul respectiv s-au montat 
pînă ieri 20 de secții, rit
mul de lucru atins permi- 
țînd finalizarea acțiunii 
de echipare a susținerii 
mecanizate înainte de 
sfîrșitul lunii ianuarie.

Vom asigura capacitățile de 
extracție la nivelul 

prevederilor cincinalului
în Raportul prezentat 

marelui forum comunist al 
țării. Conferința Naționa
lă a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a su
bliniat din nou însemnă
tatea creșterii producției 
de cărbune, condiție hotă- 
rîtoare pentru asigurarea 
independenței energetice a 
țării, pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Creș
terea producției de huilă 
pentru satisfacerea nevoi
lor industriei metalurgi
ce constituie o îndatorire 
de mare răspundere pa
triotică a minerilor din
Lupeni, pentru a cărei în
făptuire colectivul minei 
noastre acționează cu fer
mitate, pe baza unui pro
gram judicios. în cadrul a- 
ccstui program un loc de 
mare importanță revine 
lucrărilor miniere de des
chidere, asigurării viitoa-

relor capacități de produc
ție. Realizării acestor lu
crări — la termen și de 
bună calitate — ne consa- 
crăm noi, minerii sectoru
lui de investiții, toate e- 
forturile. Brigada mea e- 
xecută, bunăoară, unul

Costică NEGUȚ, 
miner șef de brigadă, 

sectorul XI, I.M. Lupeni

833 tene
După cum nc-a infor

mat prin telefon ing. loan 
l'weanu, șeful sectoru
lui 1 de la I.M. Vulcan, 
colectivul acestui sector 
a raportat după primele 
zile de muncă, pină ieri, 
o producție de 833 tone 
de cărbune energetic ex
tras peste sarcina .. de 
plan. Acest frumos suc
ces a fost obținut in 
principal prin creșterea 
productivității muncii în 
abatajele în care mun-

peste plan
cesc minerii din brigăzile 
conduse de Mihai Neș- 
tian, Gheorghe Sava, Flo
rin Șerban și Mihai Du- 
descu. Prin faptele lor de 
muncă, minerii de la 
sectorul I își exprimă ho- 
tărîrca de a da viață o- 
biectivelor de dezvolta
re a țării, stabilite de 
Conferința Națională a 
partidului, de a contribui 
la independența energe
tică a patriei noastre.

O brigadă fruntașă din sectorul IV al I.M. Uri- 
| câni, cea condusă de Ion Brînzan. In fotografie briga- 
| dierul și ortacii, Gh. Săiâjan și Ștefan Slabu.

Foto : Șt. NEMECSf K

în ziarul de azi :

■ Avantaje sporite oferite de C.E.C.

■ Rubrica „Sport".
(Pag. a 2-a)

DIALOG CETĂȚENESC
I

S Prin autogospodărire și autoaprovizionare

■ Casa arată precum este locatarul

■ Rubrica „Răspundem cititorilor"

K Prevenirea incendiilor, obligație obșteasca.

(Pag. a 3-a)

--------------------------------------------——— ------------- -----------------------------—— --------------------------

0 pilduitoare viață revoluționară 
închinată triumfului idealului 

socialist, nobilului țel al propășirii 
patriei

in ocest început de on deschizător de 
noi orizonturi ole mersului nostru înainte 
pe drumul dezvoltării și progresului, noi 
fiii și fiicele României socialiste trăim cu 
toții deopotrivă sub puternica impresie o 
recentului eveniment de însemnătate isto
rică din viața partidului și poporului nos
tru — Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român. Mărețele victorii obținu
te în edificarea socialismului în patria 
noastră, capătă noi și profunde semnificații, 
noi și grăitoare dfmensiuni de referință ale 
realităților vieții noastre noi și înfloritoare
- astăzi la aniversarea tovarășei Elena 
Ceaușescu. Odată mai mult, în această zi 
de sărbătoare scumpă tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, profundele pre
faceri revoluționare, marile realizări din 
toate domeniile de activitate în care s-a 
întrupat geniul creator al poporului nostru
- liber și stăpin pe propriul destin — con
dus de partidul comunist cu cutezanță și 
clarviziune revoluționară, au în conștiință 
rezonanțe deosebite, cu totul aparte.

Toate marile realizări cu care pe drept 
cuvînt se mindrește poporul nostru — rea
lizări care duc faima și prestigiul României

în lume — conțin un mare adevăr : acela 
că Io obținerea lor partidul a știut să mo. 
bilizeze forțele creatoare ale întregii socie
tăți, iar în ansamblul acestor forțe sociale 
femeile dețin o pondere și importanță deo
sebită. Este adevărul incontestabil — ce ex
primă de fapt esența dreptății și egalității 
reale din societatea noastră — că în Româ
nia zilelor noastre, femeii îi sînt asigurate 
toate condițiile pentru a-și ocupa locul de 
drept atit de important și hotărîtor în 
tot ce se decide, în tot ce se înfăptuiește 
pentru progresul țării și binele poporului 
nostru. Bucurindu-se de stima și prețuirea 
cuvenită în societate, de minunate condiții 
moteriale pentru afirmarea personalității, 
pentru punerea în valoare a energiei, ta
lentului, priceperii și hărniciei lor, milioa
nele de femei se remarcă printr-o prezență 

activă în viața economică și socială a patriei.

Voichița MICHEȘ, 
președinta Comitetului municipal 

al femeilor, Petroșani

(GorUtnoare (n cap. a t-a,
______ _________ y

(Continuare in pag. a 2-a)

O M A G I U
Cînd stelele luminii dau miez de 
iarnă-n gheață
și-albastrul e mai pur decît oricînd 
în noi,
același gînd ne poartă cu dragoste 
șuvoi,
înspre izvorul nostru și-al faptelor 
de viață.

Aici adastă gestul de mamă 
simțitoare — 
căldura sa maternă și-nțelepciunea 
lovarăsă-ntre mame și mamă-ntre 
femei,
la rădăcina Țării pulsînd 
fremătătoare.

ci -J

Slăvită fie clipa de zămisliri, 
din care
pămîntul României cuprindc-atita 
dor ;
ridic fierbinte brațul și-o purpurie 
floare
pentru prezentul EI și-al Țării 
Viitor.

Ioan Dan BALAN

i ................. .

I La ceas
I aniversar
= Noblețea, adevărata
i noblețe umană, nu se 
i comunică prin sîngele 
: „albastru** al interne- j

INSCRIPȚII
■---------------------

j ietorului de genealogie 
| sau prin ascuțișul sa- 
i biei, noblețea sufletcas- 
I că este liantul care, 
: înainte de a lespedi o 
; biografie comună în-

Ion VULPE
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Gînd fierbinte
Alături de voința întregului 

popor, voința Femeii ridicată 
din popor a fost tare ca oțelul. 
Și voința popor.ului a învins.

Alături de tovarășul de mun
că și de viață, munca și viața 
Femeii muncitoare și plină de 
viață au adus un plus de vigoa
re și tărie sufletească. Munca 
și viața lor sînt strălucite exem
ple de patriotism.

Alături de EL, în anii grei 
prin care a trecut Partidul a în
fruntat cu bărbăție viscolele is
torici și vicisitudinile nedrep
tăților socialo ale vremurilor a- 
cum apuse.

Alături, au învins mai ușor 
represiunile regimului de tristă 
amintire de dinainte de marele 
act istoric de la 23 August.

Alături, și-au dedicat capacită

țile de luptă și creatoare pentru 
edificarea noii societăți, cca mai 
dreaptă, mai bună, mai umană.

Alături de EL, mamă iubitoare 
și soție devotată, i-a însoțit dru
mul a-icendent al creației unei 
concepții revoluționare proprii, 
a noastră, a românilor.

Alături de întreaga știință, 
contribuția omniprezentă a sa
vantei de renume mondial în
nobilează inteligența româneas
că.

Alături, două nume, Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu, 
întruchipează cele mai înalte 
trăsături definitorii ale OMU
LUI NOU al zilelor noastre — 
participare, spirit revoluționar, 
muncă, omenie...

Mircea BUJORESCU

1

I
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(Urmare din pag. 1)

Trăind cu profundă bu
curie în inimi evenimentul 
aniversar de azi, noi femei
le din Valea Jiului, in
tr-un singur gind și o uni
tate de mîndrie cu femei
le întregii țări, folosim o. 
dotă mai mult și acest fe
ricit prilej pentru a mulțu
mi din suflet conducerii 
partidului, secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru con
secvența și tăria cu care 
militează și acționează pen
tru ca femeilor să li se 
creeze cele mai propice 
condiții de afirmare și pro. 
movare in toate domeniile 
de activitate, să-și aducă 
întreaga lor contribuție, cu 
capacitatea lor de muncă 
și creație, la realizarea bu. 
nurilor materiale și spiri
tuale ale societății. In afir
marea acestui important 
rol social, în ocuparea a- 
cestui loc demn în societa
te noi, femeile din Valea 
cărbunelui, ca din întreaga 
țară, avem un viu și pil- 
duitor exemplu, un strălu
cit și convingător model de 
urmat în eminenta persona- 
litote politică și din dome
niul științei, tovarășa aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Minunată și devotată fi
ică a patriei noastre, aleasă 
floare crescută în vatra de 
lumină a țării și înzestrată 
cu o nemărginită iubire fa
ță de glia strămoșească, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și-a dăruit cu pasiunea 
dusă pînă la sacrificiu, în
treaga ei viață cauzei parti, 
dului, libertății poporului, 
triumfului idealului socia
list pe pămîntul străbun. 
Pentru împlinirea năzuințe, 
lor clasei muncitoare, a 
dezideratelor sale de drep
tate sub soarele socialis
mului, tovarășa Elena 
Ceaușescu, alături de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
încă din anii de avîntată

tinerețe s-a afirmat ca un 
vajnic oștean al partidului, 
ca un dîrz și neînfricat 
luptător pentru abolirea ve
chii și nedreptei orînduiri 
sociole condamnată de is. 
torie, pentru biruința și 
ctitorirea erei noi, socialis
te, în România, trezirea la 
o viață nouă și demnă a 
națiunii noastre atît de 
mult încercată în existența 
ei milenară. Iar dacă din 
fragedă tinerețe nu a avut 
în viață un țel mai măreț 
și mai nobil, căruia i s-a 
dedicat cu toată ardoarea,

de muncă pentru înfăptui
rea neabătută a obiective
lor acestei politici, a hotă, 
rîrilor Congresului al Xll-lea, 
ale Conferinței Naționale. 
Ca eminent om de știință, ca 
savant de renume mondial, 
ca președinte al Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie, tovarășa a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a adus 
și aduce mari servicii ști
inței românești de recunos
cută tradiție, ridicînd pe 
noi culmi această activita-

lar da- 
femei 

soții șl
- au
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O PILDUITOARE
VIAȚA

REVOLUȚIONARA
l

Avantaje sporite oferite 
de C. E. C.

în vederea 
spiritului de 
re și amplificării 
nii de depunere a 
nomiilor realizate 
populație la C.E.C. 
fost luate recent o 
de măsuri. Astfel, 
țiplele drepturi și 
taje de care se
depunătorii la C.E.C. 
fost completate, printr-o 
hotărîre a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care prevede

pasiunea, atașamentul 
întregul devotament, 
pilduitor romantism 
iuționar, decît acela de a 
acționa sub steagul de 
luptă al Partidului Comunist 
Român, cu atit mai mult în 
anii noștri sub același glo
rios și victorios steag își 
aduce contribuția inesti
mabilă de revoluționar în
cercat de patriot înflăcărat, 
punînd în valoare marea-i 
putere de muncă, minuna- 
tele-i calități umane și 
profesionale în grandioasa 
și eroica operă a construc
ției socialiste desfășurată 
de poporul nostru. Iși adu
ce această contribuție de 
neprețuit ca remarcabil om 
politic in calitatea tovarășei 
Elena Ceaușescu ca mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. cl P.C.R., 
in exercitarea marilor răs
punderi ce-i revin ca prim, 
viceprim-ministru al guver. 
nului, luînd parte activă, a- 
lături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea 
politicii interne și externe 
a partidului și statului nos
tru, acționînd tot la fel cu 
neslăbită energie și putere

și 
cu 

revo-

te vitală pentru bunul mers 
ol economiei naționale și 
progresul țării, prestigiul 
cercetării științifice intr-un 
domeniu de vîrf cum este 
chimia. Mărturie a acestor 
mari merite în progresul 

-general aJ țării, stau apre. 
cierile de care tovarășa a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu se bucu
ră în prestigioase foruri 
științifice, în rîndurile oa
menilor de știință din țară 
și străinătate. O recunoaș
tere elocventă a acestor 
merite, a 'vocației in do
meniul științei, a preocupă
rilor statornice de a pune 
știința și cercetarea în 
slujba progresului, a păcii 
și numai a păcii, o cons
tituie răspunderile ce i-au 
fost încredințate tovarășei 
Elena Ceaușescu ca pre
ședinte al Comitetului na
țional român ,,Oamenii de 
știință și pacea".

Sînt toate acestea minu
nate merite ce aureolează 
cu atit mai mult persona
litatea proeminentă, dis
tinsă, a primei femei a 
țării, a femeii revoluționar, 
tovarășă și mamă — un

om de omenie - prezentă 
neobosit la datorie în mij
locul oamenilor muncii, a- 
lături de conducătorul iubit 
al partidului și statului nos. 
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, purtînd amplul 
și fructuosul dialog demo
cratic cu cei ce muncesc 
în mine, fabrici și Uzine, pe 
ogoare - cu țara, 
că sute și mii de 
din Valea Jiului - 
fiice ale minerilor
azi un loc de muncă și o 
calificare cîștigindu-și pli
nea în unități ale industriei 
ușoare construite în ultimii 
ani in Valea Jiului, dpcă 
mineritul din bazinul nos
tru carbonifer beneficiază 
de un amplu program de 
mecanizare complexă și ra
pidă a extracției ce se în
făptuiește pas cu pas con. 
tribuind la sporirea produc
ției de cărbune și asigura
rea unor condiții optime de 
muncă în subteran - re
cunoștința pentru aceasta 
o purtăm în suflet secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru că în 
vizitele de lucru făcute în 
municipiul nostru s-au in
teresat de dezideratele 
noastre legitime, acționind 
statornic pentru satisface
rea lor. Iotă de ce în a- 
ceastă sărbătorească zi, noi, 
femeile din Valea cărbu
nelui - muncitoare, educa
toare, mame — ne îndrep
tăm cu venerație un sincer 
și unanim gînd de fier
binte omagiere a tovarășei 
Elena Ceaușescu la aniver
sarea zilei de naștere, a- 
dresîndu-i din adincul ini
milor urarea de multă să
nătate și putere de muncă, 
ani îndelungați de viață 
și rodnică activitate alături 
de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
spre binele patriei și popo
rului nostru, spre împlini
rea idealurilor noastre so
cialiste de progres, colabo
rare și pace în lume.

stimulării 
econom isi- 

acțiu- 
eco- 

de 
au 

seamă 
mul- 

avan- 
bucură 

au

ridicarea nivelului 
bînzilor. In baza 
mentărilor statuate 
Decretul nr. 458 din 
decembrie 1982, de la 
ianuarie 1983, Casa 
economii și 
țiuni oferă 
dobînzi sporite cu 
procent față 
anterior. Pe 
instrumente 
misire, noile 
cordate depunătorilor, în
cepînd de la 1 ianuarie 
1983, sînt următoarele :

• 6 la sută la depunerile pe libretele de eco
nomii cu dobîndă pe termen de un an și pentru 
cumpărarea de locuințe proprietate personală.

• 5 la sută la depunerile pe librete de eco- 
nomihteu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, din 
care 2,5 la sută în numerar fiecărui titular și 2,5 
la sută sub formă de cîștiguri prin trageri la sorți 
trimestriale ca și obligațiile C.E.C., sub formă de 
cîștiguri prin trageri la sorți lunare.

• 4,5 la sută la depunerile pe librete de eco
nomii cu dobîndă la vedere ; libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri din care 3,5 la sută în nu
merar fiecărui titular și 1 la sută sub formă de 
cîștiguri prin trageri la sorți trimestriale ; libre
tele de economii pentru turism, din care 2,5 la su
tă în numerar și 2 la sută sub formă de cîștiguri 
prin trageri la sorți trimestriale ; libretele de eco
nomii pentru construirea de locuințe ; libretele de 
economii cu cîștiguri în materiale de construcție și 
libretele de economii cu cîștiguri sub formă 
tiguri prin trageri la sorți trimestriale.

ț 3 la sută la depunerile în conturile 
personale. Măsura de sporire a dobinzilor 
te depunătorilor la C.E.C. se înscrie în contextul 
preocupărilor partidului și statului nostru pentru 
creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor 
ce muncesc.

do- 
regle- 

prin 
30 

1 
de 

consemna- 
depunătorilor 

un 
de nivelul 
categorii de 
de econo- 
dobînzi a-

de cîș-

curente 
acorda

-■«r

La ceas aniversar
(Urmare din pag. 1)

tr-un destin exemplar, 
îngemănează soarta ți
nui om cu cea a colec
tivității.

Biografia tovarășei 
Elena Ceaușescu s-a 
conturat în lumina 
crezului comunist, încă 

' din tinerețe, în anii grei 
1 ai luptei pentru liber

tate națională și socia
lă, s-a îmbogățit cu noi 
fapte de cutezanță re
voluționară în epoca de 

' edificare a socialismu
lui pe meleagurile Car- 

‘ patine. In rîndurile lup
tătorilor partidului, ale 

' constructorilor societă
ții, a cucerit înalte me
rite pe plan politic și 
științific, recunoscute' 

• prin încredințarea unor
1 sarcini de mare însem

nătate națională — prim 
, viceprim-ministru al
< guvernului, președjnte
' al Consiliului Național
1 pentru Știință și Teh

nologie. ca savant de 
renume mondial.

Un destin militant, 
făurit prin propriile 
forțe, un destin care 
potențează ideal, dar și 
concret, personalitatea 
femeii în socialism, ca 
participantă activă la 
construirea și conduce
rea noii societăți. Destin 
împlinit exemplar, ală
turi de secretarul ge
neral al partidului, ca 
soție, mamă, ca devo
tară fiică a partidului, 
pentru înfăptuirea celor 
mai nubile idealuri ale 
națiunii noastre, pros
peritatea patriei șl feri
cirea poporului.

Iată de ce, la ceas a- 
niversar, salba cuvin
telor de prețuire pă
lește în fața nobleței 
sufletești, a fermității 
revoluționare cu care 
destinul exemplar al 
tovarășei Elena Ceau
șescu s-a îngemănat fer
til cu soarta unui popor 
demn, iubitor de pace, 
bunăstare și fericire.

Programul Universității politice 
și de conducere 

- Filiala Petroșani -
Cursurile sc desfășoară în ziua de luni, 10 ia

nuarie a.c. începînd cu ora 17, după cum urmează :
— anul I, la sala c.o.m. a Combinatului minier 

Valea Jiului ;
— anii II, III și IV la Casa de cultură, respec

tiv, sala artelor, sala mică și sala bibliotecii.

Aspect de muncă din 
secția 
I.F.A. 
Foto :

depănat de la 
Vîscoza Lupeni. 

St. NEMECSEK

asigura lucrări 
superioară. Ne 

mai ales, folo- 
plin, la randa-

Vom asigura capacitățile 
de extracție la nivelul prevederilor 

cincinalului
(Urmare din pag. 1)

dintre cele mai importan
te obiective : săparea și 
betonarea galeriei din cul
cușul stratul 3, blocul IV, 
de la orizontul 360, lucra
re ce condiționează darea 
în funcție a noului ori
zont, respectiv, deschide
rea noilor fronturi de căr
bune, de mare capacitate 
pentru sectorul IV.

Comuniștii, toți minerii 
din brigada pe care o 
conduc, sînt conștienți de 
importanța acestei lucrări 
și își concentrează efortu
rile pentru a intensifica 
ritmurile de execuție în 
vederea respectării ter
menului de dare în func-

țiune și a 
de calitate 
preocupă, 
sirea din
ment maxim, a utilajelor 
din dotare, a timpului de 
lucru, promovarea tehno
logiilor avansate și, desi
gur, menținerea în cadrul 
formației a unui climat de 
înaltă răspundere, de 
ordine și disciplină, a in
teresului pentru perfec
ționarea pregătirii noastre 
profesionale. Acționînd 
în acest sens, în 1982 am 
reușit să atingem depășiri 
lunare de cîte 20—25 la 
sută. Prin aceste strădanii, 
ne vom menține și în 1983 
ritmul realizărilor și ne

vom aduce din plin con
tribuția la asigurarea ca
pacităților de producție a- 
le minei noastre la nivelul 
sarcinilor prevăzute pentru 
întregul cincinal, așa cum 
ne cere secretarul general 
al partidului, „Minerul 
nostru de onoare".
'ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz.zzzZj

între distinși, Cavai...

Utilaj multifuncțional
Pentru a îmbunătăți con

dițiile de muncă ale mun
citorilor din cadrul ate
lierului de reparații de la 

Autobaza de transport Petro
șani a C.M.V.J., în ultimul 
timp aici au sosit multe 
utilaje moderne. Cea mai 
recentă dotare din cadrul 
atelierului electric este un 
utilaj multifuncțional la

care se poate executa tes
tarea cu mare precizie a 
alternatoarelor, delcouri- 
lor, electromotoarelor și 
altele.

Această instalație 
plexă ușurează munca 
atelier și 
sporirea 
muncii.

com- 
în 

contribuie la 
productivității

Vasilc BELDIE

Semne bune anul are 
și pentru fotbaliștii „Jiu
lui". Federația de specia
litate a decis de curînd de
cernarea unor noi 
de maeștri ai i 
unor divizionari A, 
au întrunit condițiile 
gulamentare, legate 
numărul evoluțiilor 
prima scenă a soccerului 
sau în rîndul tricolorilor, 
între ei se află decanul de 
vîrstă al Jiului, valorosul 
portar Iosif Cavai, 
datorează formației 
Vale relansarea sa 
la lotul secund al 
nalei. De asemenea, i 
mit acest titlu, , e 
după „pilula" amară

i titluri 
sportului 

care 
re
de 
pe

care 
din

pînă 
națio- 
a pri- 
drept, 

i a

despărțirii de club, Cornel 
Sălăgean, un înaintaș a- 
desea contestat, dar. de 
care se leagă, în cîteva 
rînduri, rămîncrea forma
ției minerești în prima di
vizie. Să nu-i uităm pe 
fotbaliștii distinși cu ace
lași titlu, care au mai e« 
voluat sub culorile Jiul uit 
Ionel Augustin 
Grigore 
iova) și 
Așadar, 
maeștri
Cavai mai evoluează sub 
cui rrile noastre. Vor por
ni pe urmele lui 
mai tineri ? (LV.)

(Dinamo),
Ciupitu (U. Cra- 
Adalbert 
din cei 
ai Jiului,

Cassai. 
cinci 
doar

colegii

,. i



VINERI, 7 IANUARIE 1983 Steagul roșu 3

Casa arată precum este locatarul
Acțiunea de verificare 

a apartamentelor din car
tierul „Aeroport" — Petro
șani, desfășurată recent de 
o comisie formată din re
prezentanți ai E.G.C.L. și 
ai unităților economice be
neficiare de locuințe, deși 
cam întîrziată pentru o- 
portunitatea unor măsuri 
avînd drept scop păstra
rea fondului locativ de 
stat, a evidențiat faptul 
că locatarii care folosesc 
și întrețin în mod cores
punzător, civilizat, locuin
țele reprezintă majorita
tea. Recomadăm celor ca
re eventual vor să vadă 
case model amenajate și 
dotate și locatari harnici, 
cu gusturi rafinate și mult 
autorespect, să solicite în
cuviințarea locatarilor Mar
gareta Nemeș, Ilie Tur- 
cescu, ambii încadrați la 
I.U.M.P., Emil Aionesei, 
m>e.r la I.M. Dîlja, 

orghe Rusu, miner la 
I.M. Petrila, Constantin 
Frone, pensionar, toate 
din blocul nr. 46, strada 
Aviatorilor, și multe altele, 
spre a le călca pragurile. 
Se vor întîlni cu cadrul de 
viață civilizat, specific zi
lelor noastre, cu oameni 
simpli, dar buni gospo
dari, care nu ne-au soli
citat nici un fel de „re 
clamă" și totuși le-o facem 
pentru că prin modui — am 
spune, „model“ — în ca-

Prevenirea 
obligație

Sîntem în plin sezon de 
l^rnă, perioadă cînd se 

•.mte din plin nevoia de 
căldură. Acest indispen
sabil element al vieții — 
căldura — se obține în zi
lele noastre nu numai de 
la sobe în care ard lemne 
sau cărbuni, ci și de la a- 
paratele electrice moderne, 
(de dorit ar fi să se re
curgă cit mai puțin la a- 
cestea din urmă). Nu tre
buie să uităm însă obliga
țiile ce revin celor care 
folosesc asemenea aparate. 
In acest sens trebuie știut 
că reșourile, radiatoarele 
electrice se așează numai 

’ pe suporți metalici și la 
o distanță de circa 1 m
față de materialele com
bustibile. Nu vor fi folosi
te decît cînd un membru 
al familiei (excluzînd co
piii), este acasă și în afara 
violurilor de consum.

Pe lîngă reșouri sau ra
diatoare, există și alte sur
se care pot produce incen
dii. Sobele necorespunză
tor instalate, coșurile de 
fum necurățate ori inco
rect construite, punerea în 
același timp a mai mulți 
consumatori la aceeași 
priză, iată numai cîteva 
dintre aceste surse, rea
mintite pe baza experien
ței deseori foarte păgubi
toare din anii trecuți.

între sursele ce pot pro
voca incendii se numără și 
afumătorile. Cei care le

NOTA

Civilizatele galinacee
Locatarii blocului 4 

de pe strada Independen
ței din Petroșani se mîn- 
dreau pe bună dreptate 
cu diplomele acordate 
celor ce fac și păstrează 
ordinea în casa și împre
jurimile clădirii în care 
locuiesc. Dar, după cum 
rezultă dintr-o scrisoa
re adresată redacției de 
cițiva locatari ai acestui 
bloc, acum ordinea și 
curățenia nu mai sînt... la 
înălțime. Aceasta deoa
rece cîțiva locatari au 
transformat blocul în 

re-și întrețin locuințele o 
merită cu prisosință.

Foarte multe aparta
mente frumoase, cu zugră
veală proaspătă, bine do
tate, curate am întîlnit 
și în blocurile nr. 48, 50,
52, 54 și altele din același 
cartier.

în contrast cu imaginea 
și funcționalitatea locuin
țelor bine întreținute am 

Pe marginea unei acțiuni de verificare a stării 
apartamentelor din cartierul 

„Aeroport** — Petroșani

întîlnit însă, în aceleași 
blocuri, și case degradate, 
în dezordine, cu defec
țiuni la instalațiile sanita
re și pereți negri. Nu, nu 
apartamentele cu cite 2, 
3 sau 4 camere, cu aceeași 
structură și suprafață lo
cuibilă ca și celelalte des
pre care am .vorbit pozi
tiv sînt de vină, ci modul 
în care sînt folosite de lo
catarii lor. Andraș Pali, în
cadrat la I.P.S.R.U.E.E.M., 
a primit apartamentul nr. 
51 din blocul 8 turn, stra
da Aviatorilor, în septem
brie 1974. Cele trei came
re și dotațiile anexe arată 
în prezent ca părăsite. Pe
reți negri, parchet murdar, 
uși și ferestre cu ampren
ta unei îndelungate șl des-

incendiilor, 
obștească
au construite trebuie să ia 
măsurile necesare pentru 
prevenirea incendiilor, iar 
cei ce vor să construiască, 
să se sfătuiască cu oamenii 
în drept pentru a lua re
lații asupra modului cum 
trebuie construite corect.

Timpul friguros aduce 
un pericol potențial și 
pentru părinții care lasă 
la îndemîna copiilor chi
brituri. în această perioa
dă copiii stau mai mult 
în casă, iar dacă sînt lă- 
sați singuri, nu trebuie să 
aibă acces la chibrituri. 
Părinți, nu trebuie să vă 
scape din atenție cu ce se 
joacă copiii dumneavoas
tră cînd rămîn singuri în 
casă !

Alte cîteva recomandări 
utile : Nu amplasați re
șouri și radiatoare în a- 
propierea unor materiale 
combustibile din locuințe 
ori dependințe. Instalați 
sobele la o distanță de 1 
m de materialele combus
tibile neizolate iar dacă a- 
cestea sînt izolate la o 
distanță de 0,5 m. Nu ra
cordați la o singură priză 
mai multe aparate electri
ce deodată. Nu folosiți so
be cu petrol defecte și nu 
lăsați asemenea surse de 
căldură nesupravegheate.

Plut. adj. Ioan JITEA, 
Compania de pompieri 

Petroșani

crescătorie de păsări. Pe 
lîngă faptul că galinace- 
ele conturbă liniștea lo
catarilor cu concertul lor 
de fiecare zi, se mai și 
plimbă pe scări, murdă- 
rindu-le. Sînt ele găinile 
bune și la bloc, dar în... 
frigidere, în oala cu su
pă, în tăvile de friptură, 
sau după gustul și pre
ferințele gospodinelor. A- 
viz și celor din alte blo
curi care transformă a- 
partamentele în crescă
torii de păsări. (D.C.) 

tructive neglijențe, un a- 
dcvărat dezastru. Aceeași 
înfățișare o are și aparta
mentul nr. 31 din blocul 
nr. 6, din aceeași stradă, 
locuit de Maria Pătru. Ce
lor doi locatari le sînt co
mune viața dezordonată, 
dezbinarea familială, ma
nifestările zgomotoase, ca
re stîrnesc protestele ve
cinilor la ore tîrzii din 

noapte, actele imorale și 
parazitismul (în cazul Mă
riei Pătru). Pe bună drep
tate colocatarii acest >ra 
din cele două blocuri, de
ranjați noapte de noapte 
și inundați în repetate rîn- 
duri, solicită organelor de 
drept măsura evacuării ce
lor doi pentru neîntreține- 
rea corespunzătoare a a- 
partamentului și celelalte 
manifestări antisociale.

Victor Holobuț, încadrat 
la I.M. Aninoasa, „ocupă" 
singur, de mai bine de 
doi ani, apartamentul nr. 
40 din blocul nr. 46, stra
da Aviatorilor. Oricît s-ar 
strădui, nu reușește să u- 
tilizeze cele trei camere, 
are mulți oaspeți și, din 
cînd în cînd, inundă apar

Lucrul făcut pe jumătate produce
pagubă

La blocul nr. 76 din 
strada T. Vladimirescu — 
Lupeni au fost începute, 
în vara trecută, reparații 
la anexele de evacuare a 
apelor pluviale. Amprenta 
acestor reparații este pro
vizoratul, pentru că altfel 
nu se poate explica de ce 
ele nu au fost terminate 
nici în prezent. Au rămas 
neschimbate o parte din 
jgheaburile în care se 
scurge apa de pe bloc. Nu 
au fost făcute nici îmbi
nările prin cositorire abso
lut necesare, iar burlanele 
încă nu au fost aduse. 
Iși poate imagina oricine 
cum arată o asemenea 
reparație care, în loc să 
servească la prelungirea 
vieții blocului, la păstra
rea confortului locatari
lor, îl degradează. Pe 
timp de ploaie, apa prelin
să de pe acoperișul blo
cului ajunge pe pereți, pe 
geamuri și în balcoane. Nu 
s-au făcut deloc nici lu
crările de tinichigerie ne
cesare la copertina de la

Cit a fost vara de caldă 
și toamna de lungă, Radu 
Smaranda, șeful cantine
lor din Lupeni, împreună 
cu cele 70 de persoane din 
subordine, in marea ma
joritate femei, de la canti
nele minerilor din Lupeni 
și Bărbăteni, de la canti
na abonaților și cele două 
micro-cantine au săpat, au 
semănat, au îngrijit, apoi 
au adunat, au sortat și 
conservat importante can
tități de legume și fructe 
pentru perioada de iarnă.

Despre acesf'harnic co
lectiv a mers vestea că 
este ca un mușuroi de 
furnici care adună vara, 
pentru ca la iarnă să aibă 
de toate. O zicală mai 
veche glăsuiește că cine-i 
harnic și muncește, are tot 
ce-i trebuiește.

— Pentru perioada de 
iarnă, ne spunea Radu 
Smaranda, am conservat, 
cu sprijinul unităților pe 
care le servim și în mod 
deosebit al comisiei de fe
mei de la mina Lupeni 

tamentul 36 de la palierul 
inferior. De situația în 
care se află nu e atît el 
de vină cît sînt gospodarii 
de la I.M. Aninoasa, care-și 
permit luxul de a-i plăti 
regulat chiria pentru trei 
camere în care au cazat 
un singur om, cînd ar pu
tea să aibă pe puțin șase. 
Solicitări sînt destule. Uri 
apartament cu trei came
re, în locul celui cu patru 
camere, din care una trans
formată în magazie-uscă- 
torie, dorește și minerul 
Ion Fodor, tot de la I.M. 
Aninoasa, solicitare care 
trebuie să-i fie satisfăcută.

Cu prilejul acestei veri
ficări s-a reținut satisfac
ția locatarilor Ladislau 
Mondochi, Grigore Găină, 
Constantin Frone și alto
ra în legătură cu nivelul 
încălzirii apartamentelor. 
Ei au solicitat însă să li 
se furnizeze apă caldă șl 
după-amiaza, nu numai di
mineața, și în cantități su
ficiente. Revine E.G.C.L., 
E.T.V.J. și unităților eco
nomice, avînd ast
fel posibilitatea să 
cunoască direct probleme
le legate de starea aparta
mentelor pe care le gos
podăresc, datoria de a-și 
fixa obligațiile ce le re
vin pentru efectuarea în- 
tr-un timp cît mai scurt a 
reparațiilor.

Toina ȚAȚARCĂ

întreagă!
intrarea în casa scării. S-a 
turnat doar betonul pe 
care apa ploilor și cea de 
pe acoperiș îl degradează 
nestingherită. In urma u- 
nor insistențe s-a 
mai montat un burlan, ce
lelalte au rămas necomple
tate. Ajunsă pe pereți, 
apa își vede de... treabă, 
în apartamentele nr. 2, 6 
și 10, pe la colțuri, a apă
rut igrasia. Totodată, din 
cauză că nu au fost Îm
binate, unele jgheaburi de 
la streașină blocului au 
fost luate de... vînt. Iată 
cum lucrul făcut pe ju
mătate, în loc să schimbe 
situația in bine, o agra
vează. Concluzia este cît 
se poate de clară : tovară
șii de la Secția E.G.C.L. 
Lupeni trebuie să grăbeas
că terminarea lucrărilor de 
înlocuire a jgheaburilor și 
burlanelor de la blocul 76 1

Rudolf IANOVETZ, 
apartamentul 6, blocul 76, 
strada T. Vladimirescu, 

Lupeni

Prin autogospodărire și autoaprovizionare
(președintă Maria Condo- 
iu), importante cantități 
de legume, printre care 163 
tone cartofi, 16,7 tone cea
pă, 19 tone cartofi fura
jeri pentru cei 329 porci 
de la cele două gospodării 
anexă, apoi 24,5 tone var
ză, 12 tone de mere, 13 
tone morcovi, 6 tone faso
le uscată, 2,4 tone ardei 
capia, 3 tone țelină, 1 tonă 
castraveți, 2 tone melanj Mica AVRAM

La I.A.C.C.V.J., din solariile de la Lupeni, se culege a doua recoltă de ardei.

Răspundem cititorilor
• DUMITRU STANCU, Petroșani : Reparațiile 

necesare la instalațiile de apă interioare intră în 
obligațiile locatarilor' și se execută contracost de 
către dispeceratul I.G.C.L. aflat în strada Unirii. A- 
ceastă obligație revine și locatarului apartamentu
lui de deasupra dv. care după cite am înțeles din 
scrisoarea adresată redacției, vă inundă periodic 
pereții apartamentului.

• NICOLAE STANCIU, Lupeni : Modalitatea 
de rezolvare a problemei este următoarea : dv. să 
insistați, iar instalatorii de la E.G.C.L. Lupeni să 
dea dovadă de solicitudine și să vă remedieze în 
timp cît mai scurt defecțiunea de la instalația de 
apă. Fiind în interiorul apartamentului, lucrarea se 
execută, evident, .contracost.

6 OTILIA MULEANCA, Paroșeni : Aveți drep
tate. Răspunsul nostru se baza pe situația anterioară 
modificării traseului nr. 6 de transport în comun 
Petroșani — Uricani. Despre aprovizionarea cu bu
telii de aragaz, nu avem 
tuația s-a îmbunătățit.

GHE. GHENDEL, Petro
șani : Se urmărește cen
tralizarea activității sto
matologice, în viitorul a- 
propiat, la noua policli
nică de profil a cărei 
construcție a început, nu 
dispersarea în mici ca
binete de cartier. în a- 
cest context, propune-
• VASILE D. PREDA, 
V'ulcan : Vă bucurați de 
privilegiul — de care nu 
se bucură toate unitățile 
noastre miniere —, de a 
avea la dispoziție o linie 
exclusivă de transport în 
comun : Coroești — mina 
Paroșeni. Interesîndu-nc 
la conducerea A.U.T.L., 
am aflat că autobuzele 
circulă pe acest traseu cu 
o frecvență de 15 pînă la 
20 minute în fiecare sens. 
Autobuzele de pe linia 
Petroșani — Uricani cir-

ALEXANDRU MATEI Lupeni : După cum 
ne-a asigurat vicepreședintele Gheorghe Ciobanu și 
secretarul organizației de partid de la cooperativa 
meșteșugărească „Straja" Lupeni, lada pentru lenje
rie comandată de dv. în iulie 1982 a fost în sfîrșit 
confecționată. Cam mare diferența dintre două săp- 
tămîni în care vi s-a promis inițial onorarea comen
zii și aproape 5 luni cît au durat insistențele pentru 
executarea lăzii, ceea ce arată că la „Straja" e va
labilă încă zicala : „Mai bine mai tîrziu, decît nici
odată".

C PETRU ȘTEFF, Petroșani : Cu referire la pro
punerea de a se construi în Piața Victoriei un adă
post metalic pentru călătorie, de 5 x 5 mp, vă rugăm 
să luați cunoștință că zona Petroșani Nord este în 
curs de sistematizare și reconstrucție. Soluțiile de
finitive urmează să le aflăm. Pînă atunci nu este 
indicat să se facă amenajări provizorii.

Ci CONSTANTIN POPOVICI Lupeni ; Vi s-a re
zolvat problema locuinței, prin atribuirea aparta
mentului nr .4 din blocui 46, bulevardul Păcii. Spe
răm că sînteți mulțumit.

din legume și verdețuri 
pentru ciorbe și alte can
tități. Numai din solariile 
din partea de est a ora
șului au fost recoltate, sor
tate, conservate 13 tone 
de diferite legume, în a- 
ceste solarii, în timpul ve
rii și toamnei trecute în
tregul personal al canti
nelor, a prestat mii de ore 
muncă patriotică, la săpat, 

alte sesizări, semn că si- 

rea dv. a fost reținută, 
dar nu sînt posibilități 
.(spațiu, aparatură, ca
dre) pentru organizarea 
unui cabinet stomatolo
gic în cartierul dv. 
Adresa care vă intere
sează este următoarea : 
Depozitul Competrol Vul
can, strada Gh. Barițiu 
nr. 2, cod 2696.

culă In regim de cursă 
rapidă, deci nu trebuie 
să oprească în toate sta
țiile din orașul Vulcan 
ale transportului în co
mun deoarece aceasta 
ar fi în detrimentul că
lătorilor care doresc să 
se deplaseze din Petro
șani, Vulcan, spre Lu
peni, Uricani.

Referitor la a doua 
problemă, reveniți, dacă 
doriți, și explicați mai 
clar despre ce fel de de
fecțiuni este vorba.

plantat, îngrijit și adunat, 
în primul an am obținut 
din solarii, recoltă boga
tă, spunea responsabilul 
cantinelor, dar în ’83 o- 
dată cu extinderea solari- 
ilor, vom tripla cantitatea 
de produse obținute prin 
autogospodărire și auto
aprovizionare.
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ZlCTUzlLiTZlTM ÎN LU41E
Apeluri, acțiuni di luptă, luări de poziție 

împotriva armelor nucleare
WASHINGTON 6 (Ager

pres). La conferința națio
nală a Organizației .Mo
bilizarea pentru salvgar
darea omenirii" care a a- 
vut loc la Austin, în Te
xas, s-a adoptat programul 
de acțiuni pe acest an în 
lupta împotriva pericolului 
nuclear. La conferință au 
participat peste 300 dele
gați reprezentînd 144 sec
ții locale ale acestei orga
nizații de luptă pentru 
pace.

In programul de ac
țiuni figurează mari ma
nifestații pentru pace, care 
vor avea loc în februarie, 
mai și octombrie, partici
parea membrilor organi
zației la o manifestare na-

Schimburi de focuri 
intre milițiile libaneze

BEIRUT 6 (Agerpres). 
Schimburile <’e focuri cu 
arme grele între milițiile 
libaneze rivale au fost re
luate joi după-amiaza în 
orașul Tripoli, din nordul 
Libanului, a anunțat pos
tul de radio Beirut.

Aceste ciocniri au reiz- 
bucnit în ciuda ultimelor 
eforturi pentru instituirea 
unei încetări a focului.

țională care va avea loc 
în capitala țării la 27 au
gust 1983, ce se va desfă
șura sub lozinca : „Locuri 
de muncă, nu rachete!“. 
Totodată, s-au întocmit 
mesaje adresate membri
lor Congresului în care li 
se cere să se pronunțe îm
potriva amplasării siste
mului de rachete „MX".

★
PARIS 6 (Agerpres). 

„Cînd este vorba despre 
viitorul planetei noastre, 
popoarele trebuie să-și 
spună cuvintul", a decla
rat intr-un interviu în 
„L’Humanite Dimanche", 
Georges Scgui, președin
tele Comitetului de coor
donare al organizației „A- 
pelul celor 100". Relevind 
importanța mișcării pentru

pace din întreaga lume, 
el a cerut tuturor partiza
nilor păcii să se unească 
pentru a salva pămîntul 
de conflagrația nucleară 
care îl amenință.

★
WASHINGTON 6 (Ager

pres). Academia america
nă de religie a condamnat 
orice folosire a armei nu
cleare. Intr-o rezoluție a- 
doptată de participanții la 
conferința anuală a aca
demiei, care a avut loc la 
New York, se lansează un 
apel la încetarea imedia
tă a producției și desfășu
rării armelor nucleare o- 
fensive, la instituirea unui 
moratoriu asupra arsena
lelor termonucleare exis
tente și în ultimă instanță 
la distrugerea tuturor ti
purilor de arme nucleare.

Ședința Prezidiului
C.C. al U.C.I.

BELGRAD 6 (Agerpres). 
Agenția Tatliug informea
ză că sub președinția Iul 
Mitia Ribicicl, președin
tele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., la Belgrad a avut 
loc ședința Prezidiului 
C.C. al U.C.I., în cadrul 
căreia a fost analizat mo
dul cum sînt aplicate con
cluziile celei de-a patra șe
dințe a C.C. al U.C.I.. Co
municatul dat publicității 
arată că a fost subliniată 
necesitatea ca încă din pri
mul trimestru al acestui 
an să se depună eforturi 
maxime pentru asigura
rea continuității produc
ției, pentru creșterea ex
porturilor, îndeosebi pe 
piața cu valută convertibi
lă, precum și pentru a- 
provizionarea ritmică a 
populației cu produsele a- 
limentare de bază.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Piedone afri
canul, l-II ; Unirea : Zes
trea domniței Ralu.

LONEA : O fată ferici
tă.

ANINOASA : Cinci
pentru infern.

VULCAN — Luceafă
rul : Destine romantice.

LUPENI — Cultural : 
Aii Baba și cei 40 de 
hoți, l-II.

URICANI : Waterloo,
I-II.

CANTITATEA DE HE
ROINA CONFISCATA DE 
VĂMILE BRITANICE 
în anul 1982 a fost dc 
circa două ori mai marc 
decît cea găsită de vameși 
în posesia traficanților în 
1981 ajungîndu-se anul 
trecut la totalul record de 
176,34 kilograme — echi
valentul a 28 milioane lire

sterline pe piața ilicită a 
drogurilor.

PUTERNICUL VAL DE 
FRIG care s-a abătut a- 
supra Bangladeshului, în 
ultimele două săptămîni, a 
provocat moartea a cel

puțin 18 persoane, s-a a- 
nunțat la Dhaka. Cel mai 
mult afectate au fost regiu
nile de nord ale țării, unde 
temperaturile au scăzut pî- 
nă la minus 3 grade Cel
sius. în localitatea Chitta
gong, mercurul termome- 
trului a coborît la minus 
II grade, temperatură re
cord, in ultimii 15 ani, 
pentru această zonă.
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TV.
15,00 Telex.
15,05 Ecran de vacanță: 

Globul de cristal.
15,30 Emisiune în limba 

germană.
17.25 Tragerea loto.
17.35 Ansamblul folclo

ric „Cununa" din 
Petrești — Dîmbo
vița.

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

mului.
20,00 Telejurnal.
20.25 Actualitatea econo

mică.
20,40 Un .cîntec, un dans.
21.10 Cadran mondial.
21.35 Melodii îndrăgite.
22.10 Telejurnal.

Mi ca publici tate
PIERDUT carnet student, 

legitimație de bibliotecă și 
periodice pe numele Pop 
Dănuț, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (17)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr.

955, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (19)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 33351 și carnet 
C.F.R. nr. 704921 pe nume
le Pădureanu Ferdinand, 
eliberate de C.F.R. Deva. 
Le declar nule. (20)

ANUNȚ DE FAMILIE

Colectivul de cadre didactice de la Școala gene
rală nr. 1 Lupeni, este alături de familia îndurerată 
a colegei lor

EVA DARAD1CS
cea care a fost timp de 28 de ani învățătoare la a- 
ceastă școală.

Adinei condoleanțe familiei îndoliate.

întreprinderea
Construcții Căi Ferate 

timișoara
Șantierul 34 Construcții Câi Ferate Deva 

strada Munteniei nr. 19

ÎNCADREAZĂ :

• șef lot pentru lucrări în zona Petroșani.

încadrarea se face în conformitate cu Le
gea 12^1971 și Legea 57/1974 (republicată în 
1980).

ț
Cei încadrați și membrii de familie vor be

neficia de permise gratuite pe C.F.R.

Informații suplimentare se pot primi prin 
telefon P.T.T.K. 14307 sau 12630, interior 361, 
sau 362 C.F.R., Șantier 34 C.C.F. Deva.

I.M.S.A.T. București
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA 

pentru lucrări în județul Gorj, Hunedoara și 
în străinătate următoarele categorii de personal:

— electricieni categoria II—VI

— sudori categoria II—VI

— lăcătuși categoria II—VI
— muncitori necalificați, vîrsla maximă 

40 de ani.
Incadrații beneficiază de regim de lucru în 

acord global (8—10—12 ore/zi), spor de șantier 
și pentru condiții grele, totodată li se pun la 
dispoziție spații de cazare, în organizare de 
șantier.

încadrarea se face la sediul punctului de 
lucru din Lupeni, Calea Brăii, telefon 614.

Duminică, 9 ianuarie
8,00 Consultații pentru e- 

levii cursurilor se
rale.

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

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

Din sumar :
■ Telex.
Kl Melodii... fără vîrstă.
HI Să rîdem cu... Nicu 

Constantin.
B Umor și muzică... în 

pași de dans.
H Un zîmbet pe 16 mm.
B Cascadorii rîsului.
■ Curați ca ochii pîinii, 

tabletă de Fănuș Nea- 
gu.

S Dialogul... artelor. 
In ianuarie... la Fri- 
derikstadpalast.

B Poșta de duminică, 
rubrică în premieră 
susținută de Ion Bă- 
ieșu.

14,30 Desene animate. „A- 
venturi în epoca de 
piafnă".

gj Melodiile marelui e- 
cran... pe micul ecran.

S Drumuri prin memo
rie.

B Telesport. Anul spor
tiv 1982 (IV).

B Caleidoscop muzical 
internațional.

■ Debut... la început de 
an.

B Semnal.
B Floarea din grădină. 

Etapa L
B Videoteca TV. . ..a»

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.20 Călătorie prin țara 

mea. Pe magistrala 
E 20 (I).

19.40 Cîntarea României. 
Județul Buzău.

20,25 Telecinemateca. Ci
clul : Mari actori. 
Sunetul muzicii. Par
tea I.

21.45 Intîlnire cu opera, o- 
pereta și baletul.

22.20 Telejurnal.
Luni, 10 ianuarie ,

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.45 Tezaur folcloric.

B Moment maramure- 
șan.

21,15 Roman foileton. Do
cherii. Episodul 7.

21.45 Studioul muzicii a- 
șoare.

22,00 Telejurnal.
Marți, 11 ianuarie

11,00 Telex,
11,05 Ecran de vacanță. 

Cinci săptămîni în 
balon. Ultima parte.

12,00 Studenți la matineu.
12,10 Roman foileton. Do

cherii. Episodul 7.
12.40 Arta coregrafică con

temporană româ
nească.

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

levii dasei a VIII-a. 
Fizică.

16.35 Clubul tineretului.
17.20 Cabinet profesional 

pentru lucrătorii din 
agricultură.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Farmecul operetei.
20,55 Documentele Confe-

PROGRAMUL ȚV

rinței Naționale a 
partidului — mobili
zator program de ac
țiune.

21,15 Teatru TV în serial. 
Plicul de Liviu Re- 
breanu. Premieră 
TV. Partea I.

22,00 Telejurnal.
Miercuri, 12 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Consultații in spriji

nul învățămîntului
■ politico-ideologic. Dez

voltarea proprietății 
socialiste a autocon- 
ducerii muncitorești

16,30 Tragerea proneex- 
pres.

16.40 Viața culturală.
■ Eminesciana.

17,00 Amfiteatru studen
țesc.

17.40 Ecran de vacanță

Desene animate.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Flori de cîntec ro

mânesc. Program mu
zical folcloric.

20,50 Occident '83. Drep
turile omului, înlr-o 
orînduire a inechi
tății sociale.

ta Discriminarea socială.

21,05 Teatru TV în serial.
Plicul de Liviu Re- 
breanu. Premieră 
TV. Ultima parte. 

22,00 Telejurnal.
Joi, 13 ianuarie

11,00 Telex.
11,05 Ecran de vacanță.

Aventurile lui Babuș- 
că. Partea I.

11.50 Argeșule, plai de dor.
Cîntece și dansuri 
populare.

12,15 Pași de viață lungă. 
Reportaje.

12,45 Muzică ușoară ins
trumentală.

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță. 

B Călătorie în grădina 
poeziei.

y Desene animate.
16,30 Studioul tineretului.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

SKtiHeaBBPESBiBBHBBRKiaBBoaaBaB
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Omenirea azi. Tra

gismul decalajelor 
— consecință a poli
ticii imperialiste.

20,55 Tineret, mîndria ță
rii. Corul „Preludiu" 
al Ansamblului artis
tic al C.C. al U.T.C.

21,10 Serial științific. Cor
pul uman.

21.30 Meridianele cîntecu- 
lui.

22,00 Telejurnal.
Vineri, 14 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru e- 

levii clasei a VIII-a. 
Matematică.

15.30 Emisiune in iimoa 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17.35 La volan.
17,50 10W de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Film artistic. Surîsul 

mamei. Premieră 1V 
Producție a studiou
rilor argentiniene.

21,40 Cadran mondial. 
22,00 Telejurnal.

Sîmbătă, 15 ianuarie
11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei. Munții Car- 
pați — imagini vechi 
și noi.

11.30 Ecran de vacanță. 
Aventurile iui Babuș 
că. Ultima parte.

12,00 Ora de muzică.

13,10 Să cînte copiii. Pro
gram artistic pionie
resc.

13,30 La sfîrșit dc săDtă mi
nă (I). Din sumar i

B Promisiuni artistice.,, 
biografii contempora
ne.

B Desene animate,
B Marile aventuri ale 

Himalaiei.
B Din cîntecele Măriei 

Dragomiroiu.
B Un minut cu poetul 

Gheorghe Tomozei.
Q Magnetoscop muzical: 

Johnny Logan.
B Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească.
Tufă de Veneția.

B Incredibil, dar... ade
vărat.

B Drumeți nd... Repor
taje.

B Muppets... din culise.
B Eminesciana.
Q Telesport : Retros

pectiva campionatu
lui mondial de fot
bal Spania '82.

18,35 Sâptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit de săptă- 

mină (II). Din sumar: 
Bi Teleenciclopedia.

Ritm și melodie
B Film în serial (ora 

20,00). lancu Jianu. 
Episodul 2.

El Meridianele umorului 
și cîntecului. Alma
nah muzical distrac
tiv.

B Monde vision.
22,50 Telejurnal.
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