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Documentele Conferinței Naționale a partidului — 
programul nostru de musică

Laboratorul textil de la I.F.A. Viscoza Lupeni. 
unde Adriana Pușcașu și Iuliana Iliesch determină 
rezistența mecanică a firului de mătase artificială.

îndeplinirea integrală a prevederilor de plan 
obiectiv prioritar pe agenda de lucru a 

întreprinderilor miniere
Realizarea integrală și ritmică 

a prevederilor de plan la producția 
de cărbune extras constituie, acum, 
la început de an 1983, obiectivul 
prioritar înscris pe agenda de lu
cru a conducerilor întreprinderilor

_________

miniere, a tuturor oamenilor mun
cii din Valea Jiului.

In ziarul de azi publicăm mă
surile întreprinse în acest scop de 
conducerea întreprinderii miniere 
Lupeni.

J

Ing. TITUS COSTACHE, directorul întreprinderii miniere Lupeni

stăruitor pentru afirmarea 
productiv al întreprinderii

Brigadă fruntașă
Brigada condusă de 

Petre Scrădeanu de la 
sectorul III al I.M. Li- 
vezeni este una dintre 
cele mai bune forma
ții de lucru de la a- 
ceastă mină. După ce în 
trimestrul IV al anu
lui trecut a depus efor
turi pentru a porni cu 
abatajul frontal nr. 6604, 
în luna decembrie mun
ca celor peste 50 de 
oameni a fost răsplăti, 
tă din plin. Planul la 
producția fizică de căr
bune a fost depășit cu 
1 200 tone, iar produc
tivitatea muncii a ajuns 
Ia 11—12 tone pe post, 
în medic cu 3,5 tone mai 
mare decît cea planifi
cată. In zilele care 
trecut din acest an, 
ducti vita tea muncii 
fost menținută la 
lași nivel ridicat, cer 
a permis acestor destoi
nici mineri să extragă 
320 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan.

producti- 
fost 
mai 
lu_

' au 
, pro- 
i a 

ace- 
jea ce

Priorități in activitatea grupului 
dî ș; ntiore Valsa Jiului al T.C.H■

Pentru constructorii din cadrul Grupului de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H., anul 1983 pune proble
me deosebite. Volumul lucrărilor de investiții, de 
construcții 
colectiv de 
35 la sută, 
Evident "că

Puternic stimulat de do
cumentele Conferinței Na
ționale a partidului, 
sarcinile trasate cu 
prilej industriei 
fere de către 
Nicolae Ceaușescu, 
tivul minei Lupeni 
ceput activitatea 
de-al treilea an al 
naiului animat de 
rea de a-și spori 
rile de gîndire și 
le practice pentru 
trage din abataje 
mult cărbune, 
că avem datoria să 
tribuim cu un plus de 
ocupări la înfăptuirea 
gramului de creștere

de 
acest 

carboni- 
tovarășul 

colec- 
a în- 

cclui 
cinci- 

hotărî- 
efortu- 

acțiuni- 
a ex
cit mai 

înțelegem 
con-

producției de cărbune, Ia 
redresarea balanței ener
getice și de materii pri
me a țării de care depin
de nemijlocit întărirea e- 
conomiei naționale.

Prioritățile colectivului 
nostru pentru 1983 se re
feră, pe scurt, la asigura
rea capacităților de pro
ducție la nivelul planului, 
dotarea acestora cu echi
pamente și utilaje potri
vit tehnologiilor aplicate

și asigurarea efectivului 
de muncitori în structura 
profesională impusă de ce
rințele producției, 
tica a dovedit că 
sînt principalele 
ale unei activități 
ce și ca fapt îmbucurător 
consemnăm că la cele 
mai mari abataje din pe
rimetrul cîmpului nostru

Prac- 
acestea 

condiții 
ritmi-

Creșterea 
vității muncii a 
obținută prinți--o 
bună organizare a 
crului pe cele 4 schim
buri, prin întărirea or
dinii și disciplinei, în
treținerea și folosirea la 
capacitate a complexu
lui mecanizat și a com
binei de abataj cu care 
este dotată brigada.

investiții,
și montaje încredințat acestui harnic 
constructori a crescut cu mai bine de 
comparativ cu lucrările din anul trecut, 
o astfel de creștere impune o organizare , 

din timp, eșalonarea judicioasă a sarcinilor de plan 
pe luni și pe trimestre, măsuri corespunzătoare pen
tru mai buna folosire a forței de muncă și a bazei 
tehnico-materiale -proprii. Pentru a afla cîteva dintre

• obiectivele prioritare pe care și le-au propus con
structorii in vederea înfăptuirii volumului sporit de 
investiții, ne-am adresat tovarășului Emilian lomu- 
lescu, inginer șef al Grupului de șantiere.

— Din punct de vedere or
ganizatoric ce măsuri au 
fost întreprinse, avînd în 
vedere că ponderea lucră
rilor de construcții 1 
taje din 1983 se află 
Vestul municipiului ?

— In funcție de primele 
cifre de 
pe care 
tru anul 
nerală 
oamenilor muncii de 
șantierele din 
lui, conform cărora 
mai în Lupeni și 
urmează să fie construite 
448 și, respectiv, 440 de 
apartamente s-a trecut la 
o reorganizare a șantiere
lor din cadrul 
nostru. Pentru 
investițiilor din

inon-
i în

plan, estimative, 
le-a aprobat pen- 
1983 adunarea ge- 
a reprezentanților 

pe 
Valea Jiu-

i nu-
Uricani

Grupului 
realizarea
Lupeni și

<■■■■■■■■■■■■»■«
In pag. a 3-a

Uricani în orașul Lupeni 
s-a înființat un șantier de 
montaje mai bine dotat cu 
forță de muncă și utilaje. 
Practic este vorba de pre
luarea sarcinilor care au 
revenit pînă în anul trecut 
șantierului din Lupeni al 
i.M.C. Bîrcea de către șanț 
fierul Lupeni al T.C.H. și 
înființarea unui șantier de 
mentaje prefabricate. In 
Vulcan va rămîne același 
șantier. La Petroșani, șan
tierul 1 va primi unele a- 
tribuții noi.

— A fost eșalonat planul 
pe trimestre și pe luni ?

Interviu realizat de 
V. STRĂUȚ

(Continuare In pag. a 2-aJ

(Continuare în pag. a 2-a)

INSCRIPȚII

Unul dintre colecti
vele ce se afirmă in ex. 
tracția de cărbune, cel 
al sectorului I de Ia 
I.M. Bărbăteni.

Foto : Șt. NEMECSEK

DIALOG CETĂȚENESC

Minerii prețuiesc | 
și munca și banii

Marți, intre schim- ; 
buri, fusese mare foia- : 
lă la sectorul I al mi- j 
nei Aninoasa. Cu tact ; 
însă, șeful de sector l 
Petru Bîrleanu rezol- î 
va problemele curen- ; 
te. Spre ora 14, a in- ■ 
trat in birou maistrul : 
principal Ioan Stănes- •

i Pregătiri pentru

RALIUL REPUBLICAM SALVAMONT

petroșani
• La ampla competiție 

sportivă pe care o va găz
dui masivul Paring peste 
cîteva zile, Raliul republi-, 
can „Salvamont", din cele 
25 echipe existente în ța
ră, pină ieri, și-au anun
țat participarea 21. Pe lin
gă cele două echipe din

Valea Jiului, din Petroșani 
și Lupeni, va participa in. 
că o echipă din județ, cea 
din Hunedoara, formație 
cu tradiție și activitate 
prodigioasă în munții Re
tezat. Dintre echipele din 
țară care și-au anunțat 
participarea la raliu, se 
numără, de asemenea, for
mații renumite cum sint ce
le din Sinaia, Baia Mare, 
Sibiu, Cimpulung Muscel, 
Brașov etc. Toate echipele 
vor sosi la Petroșani pină

duminică la prinz.
9 Ieri au sosit deja Ia 

Petroșani primii oaspeți la 
această manifestare de an
vergură - organizatorii ra
liului - membrii comisiei 

tehnice centrale Salvamont a 
F.R.T.A. Tot de ieri, mem
brii comisiilor de specialita
te și-au inceput activita
tea, deplasindu-se în te
ren pentru stabilirea tra
seelor și condițiilor con. 
crete de desfășurare a pro
belor din concurs.

O La desfășurarea raliu
lui vor participa 30 de ar
bitri din cadrul F.R.T.A. și 
10 arbitri din municipiu.

® Zilele trecute, echipa 
Salvamont din Petroșani a 
fost dotată cu diferite ma
teriale și echipament spor
tiv, in valoare de 100 000 
lei, dotate strict necesară, 
conform haremurilor pen
tru participarea la probele 
raliului. Noua dotare cons, 
tă din schiuri, bocanci de 
schi, ochelari și căști de

protecție, sonde de ava
lanșe, corzi de alpinism, 
akyi modernizate, truse de 
prim ajutor.

® Sub îngrijirea comi
siei Salvamont Petroșani au 
fost tipărite peste 500 de 
afișe pentru popularizarea 
Raliului Salvamont care 
se va desfășura peste ci- 
teva zile in Paring.
• Tot in aceste zile a 

ieșit de sub tipar un client 
al echipei Salvamcnl, ilus
trat cu harta turistica a 
masivului Paring, cuprin- 
zind recomandări utile pri. 
vind comportarea pe tra
seele turistice și pe pirti- 
ile de schi, în vederea pre
venirii accidentelor.

cu. A lovit șmechereș- ; | 
te, cu piciorul, un ghe- j ; 
motoc de hîrtie, a des- '■ 
cop'erit insă mai multe : ! 
bancnote. i i

— Cine a pierdut ba- \ ' 
nii aceștia ? — a excla- \ 
mat maistrul. I ;

Cum nu se ivise cine- i ' 
va să-i revendice, banii ; 
au fost depuși intr-un • 
fișet.în așteptarea pă- i 1 
gubașului.

— Nu e prima oară ; 
cînd găsim bani în bi- i 1 
rou, mărturisea tehnici- r! 
anul Petru Bîrleanu. :’i 
Cert este că găsitorii nu \ 
i-au virît vreodată în H 
propriile buzunare. Mi- ;' 
verii știu să prețuiască ; ■ 
»r munca și banii, în - 
motivația gestului mats- ■ 
irului Stănescu și al ce- ■ 
lorlalfi ortaci trebuie să i 
vedem un act deliberat, ;' 
de conștiință.

Ion VULPE
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Preschimbarea actelor de identitate expirate
Potrivit Legii nr. 5/1971, 

buletinul de identitate e- 
1+berat de organele de mi
liție are termen de vala
bilitate 10 ani. Persoane
lor care au împlinit vîrsta 
de 44 ani li se eliberează 
buletin de identitate fără 
termen de valabilitate. A- 
ceastă prevedere trebuie 
înțeleasă în sensul că la 
expirarea termenului de 
valabilitate, se eliberează 
un nou act, fără termen de 
valabilitate, dacă persoa
na a împlinit 44 de ani.

Deși legea prevede că la 
expirarea termenului pen
tru care actul de identi- 

titu- 
obligat

organul 
a solici- 
nou act 
locali țâ

ri o- 
în-

carc 
acte, 
ter- 
ex- 

1982

țiilor făcute, neglijînd sau 
sfidind pur și simplu a- 
oeastă îndatorie legală. 
Bineînțeles că vor fi luate 
măsuri pentru determina
rea acestor persoane 
respecte legea, în 
sens, fiind prevăzute
menzi contravenționale 
200 pînă la 800 lei.

Această stare de fapt se 
datorește și „amabilității"

să 
acest

a- 
de

tate a fost eliberat, 
larul actului este 

se prezinte la 
miliție pentru 
eliberarea unui 
identitate, în

să 
de 
ta 
de
țile din Valea Jiului 
mieiliază un număr 
semnat de persoane 
posedă și in prezent 
de identitate al căror 
men de valabilitate a 
pirat in cursul anului
și chiar în anii anteriori. 
Unele persoane sînt ple
cate temporar sau defini
tiv în alte localități, altele 
locuiesc efectiv în locali
tățile municipiului nos
tru si, deși li s-a pus în 
vede 
tate.

ze organele miliției eu pri
vire la neregulile 
tale. Cererile și 
rile persoanelor î. 
să fie rezolvate numai 
condițiile prezentării 
nor acte de identitate 
labile.

Ne referim la casierii 
plătitori din întreprinderi, 
instituții ,și alte unități, la 
funcționarii CEC, factorii

consta- 
solicită- 

•tive 
în 
u- 

va.

Reamintim o îndatorire

— a se citi superficialității
— de care dau dovadă unii 
funcționari din 
dori și instituții 
rezolvă acestor 
diferite probleme, 
eondițile în 
dă acte de 
labile. Din 
in dorința 
respectarea 
legale, solicităm personalu
lui muncitor din unități
le prestatoare de servicii, 
precum și celui din • între
prinderi, instituții, 
z&ții de masă și 
care prin natura 
unilor de serviciu 
contact cu oamenii

verifice

întreprin- 
care le 
persoane 
chiar în 

nu poșe- 
identitate va 
acest motiv și 

de a asigura 
unor prevederi

care

organi- 
obștești, 
atribuți- 
vin în 

mun
cii. să verifice cu multă 
atenție actele de identita
te ale acestora, sub aspec
tul apartenenței și al va
labilității. si informe-

poștali, funcționarii de 
la serviciile și birourile 
personal — învățămînt, 
responsabilii cărților de i- 
mobil, administratorii și 
reeepționerij de la cămi
ne. internate și unități ho
teliere, la lucrătorii din u- 
nitățile alimentare care 
trebuie să stabilească i- 
dentitatea persoanelor cînd 
Se prezintă pentru 
rea unor produse 
tare, precum și la 
persoane care, în 
ile legii, vin în contact cu 
actele de identitate ale 
cetățenilor.

Informăm pe cei intere
sați că organele miliției din 
cadrul municipiului, pre
schimbă cu prioritate ac
tele de identitate expira
te. în același timp rezolvă 
și cererile de preschimba

ridica- 
alimen. 

alte 
condiți-

re pentru cetățenii ale că
ror acte expiră în prime
le 6 luni ale anului 1983, 
nefiind necesar să aștep
te termenul limită înscris 
in actul de identitate.

Deoarece din practica 
muncii rezultă că unii 
tățeni se prezintă la i 
nele ,de miliție eu 
incomplete și la ore 
trivite, amintim ce 
trebuie prezentate pentru 
preschimbarea buletinului 
de identitate expirat, pre
cum și programul de 
cru cu publicul 
partimentele de 
a populației :

Acte necesare : 
de identitate expirat, 
tificatul de naștere, < 
ficatul de căsătorie în 
zul persoanelor care 
schimbat numele, 3 
grafii 3/4, executate 1 
nitățile foto ale

'Urmare din pag. 1)

ce- 
orga- 
acte. 

nepo- 
acte

lu. 
la corn- 

evidcnță

buletinul 
cer- 

certi- 
i ca- 
și-au 
foto- 
la u_ 

coopera- 
tivei meșteșugărești, timbru 
fiscal de 3 lei, 8 lei în nu
merar și actul de spațiu.

Programul : zilnic (mai 
puțin sîmbăta) între orele 
8—10, 
marți și 
17—20.

iar după-atniaza 
joi, între orele

Nicolae PATIU ȚLt. col.
Miliția municipiului 

Petroșani

minier, ele sini îndeplini
te. Sectorul IV, care con
centrează principalele ca
pacități de producție 
întreprinderii a început 
tivitatea în 1983 cu 
gație și înaltă 
re muncitorească, obținind 
depășiri zilnice ale | 
lui, pe baza folosirii 
dicioase a utilajelor 
derne din dotare. Și 
colective — de fapt 
sectoarele întreprinderii — 
acționează stăruitor pen
tru creșterea producției 
zilnice, a randamentelor 
pe utilaje și metodele 
exploatare, 
sirea cu cele 
rezultate a 
muncitor din 
a contribui 
potențialului productiv 
întreprinderii. In 
context se 
părilc sectoarelor cu aba
taje mecanizate pentru 
utilizarea eu eficiență spo
rită a dotării tehnice. Au 
fost elaborate măsuri pen
tru ca activitatea electro
mecanică, de revizii perio
dice și reparații să satis
facă pe deplin cerințele u- 
nei activități ritmice. Pe 
baza experienței acumula
te, au fost stabilite mă
suri în vederea reducerii 
perioadelor de montare si

ale 
ac- 

abne- 
răspunde-

planu- 
i j li

ni o- 
, 'alte 

toate

de 
folo- 
bune

pentru 
mai 
personalului 
dorința de 

la întărirea 
al

acest 
înscriu preocu-

demontare a complexelor 
și combinelor de abataj și 
tot experiența dobîndită 
este aceea care conduce la 
o altă realizare a colecti
vului, și anume prelungi
rea duratei de folosință a 
acestor utilaje prin ex
ploatarea lor atentă, prin 
întreținerea ca pe un bun 
al întregului colectiv.

Pentru asigurarea pe tot 
parcursul anului a liniei 
de front necesare, încă 
din etapa pregătitoare a 
producției anului 1983, s-a 
trecut la organizarea unor 
brigăzi care să obțină vi
teze lunare de avansare la 
pregătiri în cărbune de 
100—120 ml. Pe de altă par
te au fost organizate ase
menea brigăzi și la lucră
rile de deschideri pentru 
obținerea unor viteze de 
avansare de minimum 60 
ml pe lună, în vederea 
grăbirii lucrărilor necesa
re pentru concentrarea 
producției la viitorul puț 
cu scliip.

în anul 1983, colectivu
lui minei Lupeni îi revin 
sarcini deosebit de mobili
zatoare. llotărîrea noas
tră este de a le îndepli
ni integral, de a găsi so
luții pentru breblemele 
tehnice și tehnologice care 
se vor ivi pe parcursul 
activității. Pe această cale 
dorim să răspundem griji 
deosebite a partidului, a 
secretarului său 
tovarășul N i c o 
Ceaușescu, care se 
cupă permanent de 
nătățirea condițiilor 
muncă și de viață ale mi
nerilor.

(Urmare din pag. I)

teh- 
d otare 
accent

speranțe 
produc- 
șantiere 
funcțiu- 
proiec-

apro- 
vo- 

și

încă nu. 
cunoscu- 

cxactitate nici la a- 
detaliu, 

fizic pe 
însă că 
de reali- 

a-

— în detaliu, 
Fiindcă nu sînt 
te cu 
ceasta dată, în
sarcinile planului 
lucrară. Este clar 
valoric vom avea 
zat în fiecare lună din
cest an un volum de lu
crări de construcții și mon
taje mai mare cu circa 7 
milioane lei, în compara
ție cu anul trecut.

— Cum gindiți. din 
punct de vedere tehnic, că 
e posibilă realizarea a- 
eestui volum sporit de lu
crări ?

— Va trebui, neapărat,

să sporim pe toate căile 
productivitatea muncii pe 
șantiere, să folosim mai e- 
ficient actuala 
nicâ, utilajele 
și să punem 
deosebit pe 
pe promovarea 
ilor
a fost făcut pe această cale 
prin înființarea șantierului 
de montaje prefabricate, din 
Lupeni. in imediata 
piere a locului unde 
lumul de construcții 
montaje a sporit.

— De mai mulți ani 
discută punerea în 
țiune si preluarea în 
ordonare directă de 
Grupul de șantiere

zestre
din 
un 
mecanizare, 

tclin ologi - 
moderne. Un prim pas

partidului, 
general, 

) a e 
preo- 
îmbu. 

de

Duminică, 16 ianuarie

se 
func- 

co- 
către 

din

Petroșani a bazei aflate 
subordiuea Trustului.

— Practic, n-au fost 
preluate încă aceste • baze. 
Se mai discută pe această 
temă la nivelul Trustului. 
Ne punem multe 
in realizarea unor 
tivități sporite pe 
prin punerea în 
ne la capacitatea
tată a modernei baze de 
prefabricate de la Livezeni.

Deci, prioritățile acestui 
început de an sînt clare : 
mecanizarea, folosirea teh. 
nologiilor moderne de mu
re productivitate în lucră
rile de construcții și mon
taje, punerea in funcțiu
ne a bazei proprii de pro
ducție de Ia Livezeni.

Moderna sală de reanimare de la spitalul munici
pal Petroșani.

Foto : Cristian ȘTEFAN

© DE SEZON. Pe dea
lul Citera situat in partea 
vestică a Lonei, se desfă-I 
șoară sîmbătă primul con
curs de schi in condițiile 
amenajării acestei cunos
cute pîrtii cu un baby-
sehi. Vor participa la pri
mul concurs de masă 
ganizat, în primul 
schiorii amatori care 
contribuit 
pîrtiei și realizarea 
muncă voluntară a 
lațiilor aferente, 
alli iubitori de schi 
localitate.
• IN CARTIERUL 

report — Petroșani, 
strada Independenței, 
tatea „Alimentara" nr. 
abia se zărește din ^eajiza 
ambalajelor neridicate «u 
săptămînile. Cumpărăto
rii sînt. pe drept, nemul
țumiți do această stare de 
lucruri. Iar vinzătorii, în 
interiorul unității invadat 
de ambalaje, se strecoară 
cu greu pe spații înguste 
pentru a ajunge la mărfuri. 
O fi unitatea „de cartier", 
dar nici chiar atît de ne
glijată nu poate să rămâ
nă !

® NEMULȚUMIRE. Oa
menii muncii din cariera 
Cîmpu lui Neag au o ne
mulțumire : în ora de pau
ză pentru masă nu pot citi 
și ei un ziar. Aceasta pen
tru că posta din localitate 
nu a apelat la grupa sin
dicală pentru a se face a- 
bonamenfe la presă. Poate 
că măâar cei de la poștă 
vor citi aceste rînduri.
• GARSONIERE. în zo

na centrului civic al ora
șului Petrila. unde, în a- 
cest cincinal, este concen
trată execuția de locuințe, 

I se va ridica in acest an 
I și un bloc cu 80 de garso- 
I nitre. Lucrările acestui o- 
I biectiv au demarat, ur- 
. mind ca darea in folosință 

să se realizeze pînă la fi
nele anului.

or- 
rînd, 

au 
la amenajarea 

prin 
insta- 

alături de 
din

17.50
20,00
20,20
20.50
21,15

i ioni de seri.
i Telejurnal.
i Panoramic economic.
i Tezaur folcloric.
i Roman foileton.

Docherii.
Episodul 8.

i Serenada tinereții.
I Telejurnal.
Marți, 18 ianuarie

I Telex.
i Ecran de vacanță.

Alice in Țara Minu
nilor. Partea 1.

) Studenți la matineu. 
> Roman foileton.

Docherii.

logic. Idei majore în 
documentele Confe
rinței Naționale 
partidului.

20,50 Film artistic.
Fata de pe matul 
riului.
Premieră pe țară. 
Coproducție franco- 
italiană. In distribu
ție : Sophia Loren, 
Gerard (Jury. Lise 
Bourdon, Rick Bat
taglia.

22,00 Telejurnal.

intr-o 
ineehi-

turilc omului 
orinduire a 
tății sociale.

— Săraci în țări 
21,35 Din muzica și

de Ae-
pe 

uni.
31

pentru în
sera), 
familiei.

8,00 Consultații 
vățămîntul

8,30 Almanahul 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii; 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Album duminical. 
Desene animate. 
,,Noi aventuri în 
poca de piatră". 
Efigia frumosului. 
Un compozitor și cîn- 
tecele sale. Alexan
dru Mandy.
Vedete internaționale.

9,00
9,30 

10,00 
11,45 
13,00 
14,30

21.45
22,00

e- 11,00
11.05

11,50
12,05

Ci-

— Semnal — rubrică de Episodul 8.
actualități cultural- 12.35 Tezaur folcloric.
artistice. 16.00 Telex.
Prim-plan interpre
tativ : Dida Drăgan.

16,05 Consultații pentru e- 
levii clasei a VIII-a.

— Anul sportiv 1982 (V). 16,30 Clubul tineretului.
— Invitată în studiouri- 17,05 Cârti si idei.

le noastre. 17,25 Cabinetul profesio- 11,00
— Refrene pe zăpadă — nai pentru lucrătorii 11,05

muzică ușoară. din agricultură.
18,40 Micul ecran pentru 17,50 1001 de seri.

cei mici. 20.00 Telejurnal. 12,00
19,00 Telejurnal. 20.15 Cîntecul și poezia ca-
19,20 Călătorie prin țara re ne-au însoțit is- 32,15

’ mea. toria.
— Pe magistrala E 20 20,35 Actualitatea econo- 12,35

(II). mica. 16,00
19,40 Cîntarea României. 2U.50 Teatru TV, 16,05

Gala laurcatilOT E timp pentru iubire
Concursului de cîn- de Alecu Popovici. 16,30
tece muncitorești, pa- 22,00 Telejurnal. 17,50
triotice și revoluțio- Miercuri, 19 ianuarie 20,00
nare. •—

20.20

a
bogate, 
dansu

rile popoarelor.
22,00 Telejurnal.

15,30

Telex.
Din marea carte
Patriei,
Emisiune in limba 
germană.

a

ale

PROGRAMUL Țy
la

Joi, 20 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Meșteșuguri din bă- 

trîni transmise copi
ilor.

Telecinematcca. 
ciul 'Mari actori. 
Sunetul muzicii. 
Ultima parte.

21,45 întîlnire cu opera, 16,25 Tragerea pronoex preș.
opereta și baletul. 16,35 Viața culturală.

22.20 Telejurnal. 17,00 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri. 20,45

Luni, 17 ianuarie 20,00 Telejurnal.
5 5,00 Telex. 20,20 Actualitatea econo 21,05
15,05 Emisiune în limba mică.

maghiară. 20,35 Forum politico-ideo- 21,20

Ecran de vacanță.
Alice în Țara 
pilor. Ultima
Atenție la... 
ție.
Actualitatea 
mică.
Ansamblu folcloric. 
Telex.
Poezia iubirii de ța
ră...
Studioul tineretului. 
1001 de sori.
Telejurnal.
Un nou an de muncă. 
Amplă 
pentru 
planului.
Cîntecul .
care ne-au însoțit is
toria. Noi construim 
sub tricolor.
Forum politico-ideo
logic.
Am o țară ca o floa
re. Melodii populare. 
Occident ’83. Drep-

Minu- 
parte. 
neaten-

ccono-

mobilizare
îndeplinirea

și poezia

17,25
17,35
17,50
2''.00
20,15

20,25

21,35
21,50

22,00

Tragerea loto.
La volan.
1001 de seri. .
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Film artistic.
Zile fierbinți.
Producție a Casei de 
filme Trei.
Cadran mondial.
A patriei cinstire. 
Moment poetic. 
Telejurnal.

Sîmbălă, 22 ianuarie

11,30

12,20
13,10
13,30

Telex.
Unire-n cuget și-n 
simțiri.
Ecran de vacanță.
Povestiri din Pădu
rea Verde.
Ora de muzică.
Noi, în anul 2 000.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (1). Din sumar : 
Telex.
Istoria, cea dintîi car
te ă omului.

— Desene animate ?■
„Jack și vrejul 
fasole".

— Autograf muzical.
— Incredibil, dar... ade

vărat.
— Muzică de ascultat — 

romanțe.
•— Marile aventuri 

Himalaiei.
— Magnetoscop muzical:

recital Sacha Dis
tol.

— Șah.
— Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească.

— Baladele timpului 
nostru — versuri.

— De la o melodie 
alta.

— Eternitatea în... labo
ratoare de cercetare.

— Cîntccc de voie bu
na'.

— Telesport.
tiva Campionatului 
Mondial de Fotbal 
— Spania ’82. 
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (11).
Din sumar :
Teleen ci cl oped i a. 
Mondovlsion.
Film serial (ora 20,00). 
Iancu Jianu.
Premieră TV. Pro
ducție a Casei de 
filme Unu. Episodul 1 
3.
Bună seara, varietăți 
Romanțe.

•— Cîntece îndrăgite.
2,50 Telejurnal.

18,35
18,50
19,00
19,20

Retrospec-

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA
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nesc • Dialog
Se depun eforturi stăruitoare pentru r

a se asigura apartamentelor împreună cu cetățenii, pentru cetățeni
3 i 

j i
5Căldură și apa caldă

Termoficarea, într-o pri
mă etapă, a orașelor Vul
can și Petroșani, iar în 
următoarele a orașelor 
Lupeni, Uricani și Petri
la, reprezintă o lucrare 
anvergură cu reflectări 
rectc asupra nivelului 
confort al minerilor și 
celorlalți 
cii din Valea Jiului. Pen
tru realizarea acestei în
semnate investiții statul 
nostru a alocat pînă la 
finele anului 1982 peste 
100 milioane lei. S-au pus 
în funcțiune magistrala 
de la U.E. Paroșcni la Pe
troșani, 30 de puncte ter
mice, aproape 6 km de ra
corduri de termoficare 
prin care se asigură în
călzirea de la noile surse 
a 14 700 apartamente. Este 
dc înțeles că o asemenea 
activitate, presupune pe 
lingă plusul de confort și 
satisfacțiile aduse marii 
majorități a beneficiarilor, 
și unele scăderi, inerente 
perioadei de trecere la ter- 

datdrate 
complexe, 
adresată 

apar-

de 
di- 
dc 
al 

oameni ai mun-

a lucrării respective, in
clusiv cu sprijinul bene
ficiarilor de căldură și apă 
caldă. Odată cu 
situația se va

S-a dovedit 
și sesizarea

aeeasta, 
schimba, 
întemeiată 
locatarului

losif Mcdrea. La blocul 10, 
din strada Saturn în care 
locuiește și a cărui încăl
zire necorespunzătoare a 
reclamat-o, au fost reme-

fZ////Z///^££Z//ZZ//ZZZZ//ZZZ//ZZ/

Intervenim 
la sesizarea 

dumneavoastră

moficare cît și 
altor cauze mai 
într-o scrisoare 
redacției locuitorul 
tamentului nr. lin din blo
cul 2A. strada 9 Mai — 
Petroșani, Ladislau Kor- 
moș, odată cu reproșul jus
tificat adresat E.G.C.L. 
pentru că n-a răspuns 
destulă operativitate 
solicitarea de a 
ce se infiltrează 
rasa blocului, 
sprijinul pentru 
în condiții optime 
ră și, apă in apartament. 
Vă putem informa, tovară
șe Kormoș, că am discutat 
aspectul relatat de dv. 
eu inginerul șef al E.T.V.J., 
Ladislau Huszar. 
ciența căldurii și apei 
de pe care o resimțiți 
drept principală cauză, 
pă cum ne-a precizat 
ginerul șef al E.T.V.J., fap
tul că 
11, la 
blocul 
rat cu 
apă rece, 
ajunsului 
montarea 
j^ez-te de 
punctului 
lum suficient de apă 
E.T.V.J. are în 
alizarea într-un timp scurt

opri 
prin 
ne 
a

cu 
la 

apa 
te. 

cere 
primi 

căldu-

Insuli- 
cal- 
are 
du- 
in-

punctul termic nr. 
care e conectat și 
2A, nu este asigu- 
volumul necesar de

Depășirea 
este posibilă 
unei noi 
alimentare

ne- 
prin 
con- 

a
termic cu un vo- 

rece. 
vedere re-

diate de către 
la E.T.V.J. 
construcție 
alimentare 
încălzit in 
corespunzător, 
se asigură 
de pînă la 18 grade, 
mai mult.

Unele modificări, adap
tări. remedieri și reglări 
s-au făcut în perioada 
scursă de la începerea fur
nizării căldurii și la blo
curile nr. 4 din strada V. 
Roaită, nr. 6 din strada 
Șt. o losif și altele, lucrări 
care au schimbat în mai 
bine situația de la începu
tul perioadei, mai ales în 
ceea ce privește încălzi
rea. Legat de absența pre
cipitațiilor dc o lungă pe
rioadă de timp și ca 
consecință a acestora 
siunea 
r e ț e 
montare cu 
mai dăinui 
ențe în ce 
caldă.

Despre o 
fieiență a 
locatarul Nicolae 
din blocul nr. 39 
Independenței, 
precizată de același, 
locutor —, o constituie 
coloana de alimentare 
punctului termic nr. 4, 
re are debitul sub cerințe. 
Tn această situație, pînă la 
înlocuirea coloanei 
și creșterea debitului 
rețeaua de apă rece, 
vor reconsidera programele 
de apă caldă ale blocurilor

oamenii de 
deficiențele de 

din rețeaua de 
și blocul este 
prezent în mod 

Bineînțeles, 
o temperatură 

nu

a

o 
p ro
din 
ali- 
vor

t ă 
de 
rece,
insufici- 

te apa

astfel 
scris

de insu- 
redacției 

Costea 
strada

Cauza — 
inter- 

tot 
a 

ca-

vechi 
în 
se

,.Steagul roșu“ a criticat, organele
vizete răspund

Un răspuns și o remarcă
din răspun- 

la scrisoarea 
„Pierdem

Am reținut 
sul referitor 
intitulată „Pierdem toți, 
datorită neglijenței unora", 
publicată în „Steagul ro
șu” nr. 9386, trimis redac
ției de Comitetul orășe
nesc. de partid Vulcan, ur
mătoarele :

„Cele relatate în artico
lul menționat mai sus sint 
adevărate și cunoscute de 
Consiliul popular al orașu
lui Vulcan, fapt pentru ca
re am intervenit în repe
tate rînduri la conduce
rea 
I.G.C.L. 
tru asigurarea 
lor necesare, precum 
instalatorilor pentru 
medierea defecțiunilor 
la instalațiile 
blocului nr. 5 
Șt. O. -losif și 
din cartierul 
urma intervențiilor, 
cum și rt ajutorului 
dat de ziarul „Steagul ro
șu". E.G.C.L. Lupeni. prin 
secția Vulcan, za reparti
zat două echipe de instala
tori care au eliminat O

am intervenit 
rînduri la

E.G.C.L. Lupeni și la 
Petroșani pen- 

materiale- 
și a 

re
de 

sanitare ale 
din strada 
alte blocuri 
Corocști. în 

pre. 
acor-

din
15
pe

parte din defecțiunile 
apartamentele nr. 3 și 
și în prezent lucrează 
coloanele apartamentelor 
nr. 9 și 44, pentru a eli- 

. mina toate defecțiunile".
In Încheierea răspunsu

lui, Comitetul orășenesc 
de partid Vulcan face o 
mențiune semnificativă a- 
supra căreia dorim să a- 
tenționăm locatarii în cau
ză din orașul Vulcan și nu 
numai de aici. Mențiunea 
se referă la faptul că de 
unele defecțiuni cu urmări 
negative asupra funcționa

se 
în 

con- 
din

lității apartamentelor 
fac vinovați locatarii, 
multe astfel de cazuri 
secințele se amplifică 
cauză că nu sînt remedia
te la timp, evident pe 
cheltuiala locatarilor. Con
siderăm această remarcă 
foarte justificată și invi
tăm locatarii în cauză să 
o recepționeze și să se con
formeze obligațiilor ce le 
revin pentru întreținerea 
corespunzătoare a locuin
țelor.

servite de punctul termic 
nr. 4 astfel îneît să se a- 
sigure strictul necesar și 
urcarea apei și la etajele III 
și IV ale blocului 
și altora care sînt 
tuații similare.

La numeroasele 
efectuate în ultima 
oadă atit în interiorul 
punctelor termice cit și la 
racordurile de termofiea- 
re, o contribuție demnă dc 
consemnat au avut insta
latorii Păun Drăgan, Ar
pad Zsigmond, lăcătușii 
Nicolae Tcmcrcancă, Cons
tantin Ursu și Marin Pir- 
vu, Gheorghe Buză, sudor, 
electricienii Eugen Mărgi- 
neanu și Adalbert Bohm 
sub îndrumarea șefului de 
secție loan Dascălu.

Odată cu sporirea efec
tivului și a competențelor 
dispeceratului din cartierul 
Aeroport — Petroșani și 
trecerea acestuia in su- 
bordinca directă a I.G.C.L. 
s-au creat condiții pentru 
rezolvarea eu mai multă o_ 
perativitatc a deranjamen
telor ivite în rețelele de 
alimentare cu apă rece și 
cu căldură. Revine colec
tivului dispeceratului o- 
bligația dc a da dovadă de 
mai multă receptivitate și 
operativitate față de solici
tările cetățenilor, de a face 
tot ce depinde de el pen
tru a se asigura aparta
mentelor căldura 
caldă necesare.

nr. 39 
în si-

lucrări 
peri-

roma țAțARCA

Zilele trecute am 
de vorbă cu Petru 
mari, care, de mai 
de două decenii, se 
mără 
din orașul Petrila, iar 
cum a fost din nou 
în această funcție 
tească.

— Spuneți-ne cite ceva 
din activitatea dumnea
voastră de deputat.

— Sînt deputat in cir- 
din
Ac- 

fruntea 
desfășurat du

pă principiul colaborării 
cu toți cetățenii din cir
cumscripție. în ședințe 
sau discuții neorganizate 
ei au ridicat diferite pro
bleme de interes general,

stat 
Sat- 
bine 
nu- 

printre deputății 
a- 

ales 
obș.

cumscripția nr. 14 
cartierul 8 Martie, 
tivitatea mea în 
obștii s-a

în marea lor majoritate 
eu caracter edilitar gos
podăresc.

— Vă rugăm să con
cretizați cîteva probleme.

— Împreună cu cetă
țenii din circumscripție 
nc-am zbătut întotdeau
na pentru frumos și am 
întreprins o serie de ac
țiuni. în vara anului tre
cut am adus pămînt cu 
mașinile, iar cetățenii 
și-au amenajat ronduri 
cu flori, precum și stra
turi unde am cultivat le
gume. Am reparat apa
ratele de joacă ale copi
ilor, am rezolvat și pro
bleme personale ridica
te de ei, pentru că vedeți 
dumneavoastră, eu 
de 22 de ani deputat

sînt atașat 
cetățeni. Pc lingă 
probleme 
eu fiind și șef de unitate 
la cel mai mare magazin 
alimentar din Petrila (42),. 
amplasat în circumscrip
ția mea, m-am preocupat • 
ca magazinul să fie per
manent bine aprovizionat.

— Ați fost ales din 
ginduri

sufletește de 
aceste 

gospodărești

nou deputat. Ce 
aveți ?

— Doresc ca 
an să chem la 
toate 
script, ii 
pentru 
t rarca

în acest 
întrecere 
circuin-celelalte

din orașul Petrila 
păs- 
cita-

crearea si 
frumosului

I

Vasile BELDIE 
coresp.

Ansambluri noi de locuințe, blocuri moderne cu 
apartamente spațioase și luminoase reflectă eloc
vent condițiile deosebite de locuit create oamenilor 
muncii din Valea Jiului. în imagine, vedere genera
lă a cartierului Coroești din Vulcan.

Foto : N. ȘTEFAN

Tn dizgrația edililor?
Odată cu anularea 

cerii de nivel peste 
ferată din dreptul 
torului și punerea în : 
țiune a podului nou 
tier de la Dărănești, 
zitarea orașului de 
toate categoriile de 
loace de transport a 
concentrată, din Piața 
toriei- pînă în strada 
Viteazul 
străzile 
Cloșca, 
velul 
tier, 
sabilă îngustă, iar

tre- 
calca 
aba- 

func- 
ru- 

tran- 
către 
mij- 
fost 

i Vic_ 
M. 
Pe 
și 

ru

(și invers), 
Vasile Conta 
Amenajate la 

unor străzi de car-
avind partea caro-

trotua- 
rclc la fel, cele două ar
tere de circulație fac față 
cu < 
rutier 
tinuă 
ce îi 
lor și 
au deplasările pe aici,

dificultăți traficului
• și pietonal în 

creștere. Dar 
supără pe locuitorii 

i pe pietonii care își 
nu

con-
ceca

este traficul tot mai 
tens, ci optica sub 
sînt văzute de edili 
două străzi ale orașului. 
Trotuarele lor înguste sint 
in permanență, pe vreme 
uscată, acoperite de un 
strat gros de praf depus 
de roțile mijloacelor de 
transport. Pe vreme ume
dă, praful se transformă 
în nămol, așa îneît cetă
țenii circulă pe trotuare ca 
pe drumurile de țară. Ba 
și mai rău, întrucît riscă 
să fie și împroșcați cu apă 
amestecată cu noroi. De pe 
carosabil, praful ori nă
molul sînt proiectate pe 
trotuare, pe pereții case
lor. ori pe îmbrăcămintea 
pietonilor surprinși treeînd.
Este o situație ce dăinuie 
de cîteva luni... și care tre
buie curmată.. (T.Ț.)

Răspundem cititorilor

dv. 
se

TI

• UN ABONAT, Petro 
șani: Nu înțelegem de ce 
ne credeți rău intențio
nați. Dimensiunile impri
matului la care vă refe
riți sînt independente de 
voința noastră. „Salutar 
curajul" menținerii 
în anominat. De acolo 
poate spune orice.
• UN GRI P DE

NERI, Lupeni : După cum 
ați constatat, chioșcul res. 
pectiv a fost desființat, de
și nu aceasta era soluția... 
Sperăm ca cei în drept să 
revină asupra acestei 
tăriri... pripite 1

PETRU ȘTEIT. 
troșani : Succesele in 
că, de la l.M. Dîlja 
pre care ne scrieți

la re- 
des- 
lună 

co- 
scri- 

re-
două- 
unnă-

ho-

Pe
ni un- 

des- 
sint

deosebite, dar dacă totuși 
corespondența dv. n-a pu
tut vedea lumina tiparu
lui aceasta din cauză că a 
sosit cu întîrziere 
dacție. Cînd relatați
pre rezultatele pe o 
întreagă, ale vreunui 
lectiv, e necesar ca 
soarea să sosească la 
dacție în primele 
trei zile ale lunii
toare. Deci mai multă o- 
perati vitale și așteptăm noi 
scrisori.

® ION STOICA, Lupeni: 
Problema este așa cum ați 
relatat-o dv. în consecin
ță s-a intervenit la foru
rile competente pentru
lua măsurile ce Se impun.

a

DOI ȘI RAI
în intersecția bulevar

dului Republicii cu pasa
rela spre J.P.S.R.U.E.E.M.
— I.T.P. — mina Livezeni
— noul complex 
„Jiul" etc., adică 
punct unde 
timp de noapte este foarte 
necesar, doi 
nați acestui 
mai îndeplinesc rolul 
multe luni. Cel de 
doborît de un șofer grăbit 
(neidentificat și pus să 
plătească) stă întins pe 
trotuar de multe luni. Ce
lălalt, 
e, de 
nat și 
multe 
răi în 
tot acest timp între com
partimentul gospodăresc

al minei Livezeni și S.D.E.E. 
continuă dialogul : „Mina, 
care administrează ilu-

sportiv 
înir-un 

iluminatul pe

stîlpi desti- 
scop nu-și 

de 
beton,

de metal, tip SDEE 
asemenea, abando- 
fără lampă tot . de 
luni. Deci, doi stîlpi 
loc de unul bun. In

minatul în zona respectivă 
să ridice stîlpul doborît" — 
zice S.D.E.E. „Cei de la 
S.D.E.E. să asigure ilumi
natul public — zice gos
podarul minei Livezeni. Cit

re amintim, a unui 
comercial nou, nu 
justificat din mai 
motive, la care nu 
să ne referim. Spațiul 
chis al

vad 
s-au 

multe 
dorim 

în- 
noii piețe agroali-

Note Note Note

Nu știm dacă s-a 
dar stilpul nu l-a 

iar intersecția 
să fie în beznă.

privește ridicarea stilpu- 
lui doborît, mă voi edifi
ca dacă îmi revine această 
sarcină".
edificat, 
ridicat, 
continuă

1 ARA UȘA, FARA GEAM...
Piața nouă din cartierul 

Aeroport — Petroșani este 
o... „prăvălie" a nimănui. 
In primăvara lui 1982, ju
mătate din spațiul ei a fost 
închis cu geamuri și ziduri. 
Speranțele în nașterea o- 
dată eu amenajările de ca-

mentare nu numai că nu 
a devenit mai atractiv pen
tru producătorii veniți în 
Petroșani să-și valorifice 
produsele, dar a fost și este 
tot mai mult ocolit pentru 
că nu oferă condiții igie
nice elementare. Puținii 
producători care vin în 
cartierul Aeroport își ex
pun produsele pe lingă 
pereții cinematografului 
„Unirea", ai cantinei stu
dențești și în alte locuri. 
Amenajările făcute în pri
măvară sînt continuu îm
puținate. De pildă, din cele

61 de geamuri care au în
chis spațiul pieții, 27 sint 
în prezent sparte, iar spa
țiul de dincolo de eelp 
geamuri rămase încă 
fere este folosit de i 
puri de cetățeni care 
ascund aici pentru a 
în liniște sticlele cu băuturi 
cumpărate de la magazinul 
alimentar din apropiere. 
Ce lasă în urma lor a- 
ceste grupuri nu este greu 
de imaginat, 
tuație nu mai 
tinua. Tnvităm 
țiă piețelor și 
montele de i 
și gospodărie comunală mu
nicipale să-și 
vîntul. nu de 

, și niște acte 
mise în acest

34 
te- 

g ru
se 

finii

Această ’si- 
poate con- 
administra- 

eomparti- 
sistematiza re

spună eu- 
alta* dar sînt 
normative 
sens.

fi dacă s-ar aplica ? (T.V.)

C-
Ce-ar
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaussscu » 

si tovarășul» “
PRAGA 

La Praga 
schimb de mesaje 
tovarășul 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste ~ 
mânia, și Gustav 
sak, secretar general 
C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, cu prilejul 
primirii de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășu. 
lui general-colonel Cons, 
tantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv 
al C. C. al P. 
ministrul apărării 
nale al Republicii 
liste România, care 
ticipat la ședința 
tetului miniștrilor

9

13 (Agerprcs). — 
a avut loc un 

între
N i c o 1 a e

»

Gustav Husak

Ro_
Hu- 

al

C. R., 
națio- 
Socia- 
a par.
Comi- 

apă-

rării ai statelor pârtiei - 
pante la Tratatul de la 
Varșovia.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise tovarășului Gus
tav Husak un salut căl
duros și cele mai bune 
urări de sănătate și de noi 
succese în activitatea con
sacrată prosperității 
porului cehoslovac 
ten, cauzei 
și păcii.

Mulțumind, 
le R.S. Cehoslovace a ru
gat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial și calde 
urări de sănătate și de noi 
succese în activitatea con
sacrată edificării socialis
te în România, întăririi 
păcii și progresului în lu
me.

po- 
prie- 

socialismului

președinte.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI

Cu privire la rezultatele ședinței 
Comitetului miniștrilor apărării 

ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia

în perioada 11—13 ia
nuarie 1983, în capitala 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, orașul Praga, 
avut loc ședința 
ră a Comitetului 
trilor apărării și 
participante la 
de la Varșovia.

La lucrările ședinței au 
luat parte miniștrii apă
rării ai statelor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, comandantul șef 
al Forțelor Armate Unite 
și șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite.

Comitetul miniștrilor a. 
parării a examinat proble
me ale activității practi
ce a Forțelor Armate U- 
nite și a adoptat hotărîri 
corespunzătoare.

a 
ordina- 
miniș- 

statelor 
Tratatul

Ședința a fost prezidată 
de ministrul apărării 
ționale al Republicii 
cialiste Cehoslovace, 
neral de armată 
Dzur.

Ședința s-a desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, 
în spirit de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

na.
So- 
ge_ 

Martin

A-
că, 

tre-

Apariția în Turcia a unui volum consacrat personalității
lui Nicolae Tîtulescu

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Sub patru stea
guri ; Unirea : Lanțul a- 
mintirilor, I-II.

LONEA : Bonner fiul.
VULCAN — Luceafărul: 

Cine iubește și lasă.
LUPENI — Cultural : 

Femeia din Ursa Mare.
URICANI : Răsunetul

fluviului.
TV.

15,00 Telex. 15,05 Con. 
sultații pentru elevii cla
sei a VIII-a. Matemati

că. 15,30 Emisiune în 
limba germană. 17,25 Re
zultatele tragerii loto. 
Publicitate. 17,35 La vo
lan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,50 
1001 de seri. 18,00 închi. 
derea programului. 20,00 
Telejurnal. 20,15 Actua
litatea economică. 20,30 
Film artistic : „Surîsul 
mamei". Producție a stu
diourilor cinematografi. 
ce argentiniene. 21,40 Ca
dran mondial. 22,00 Te
lejurnal.

ANKARA 13 (Agerpres). 
— In cadrul acțiunilor ca
re au marcat aniversarea 
nașterii lui Nicolae Titu
lescu, la Istanbul a apărut, 
recent, în editura „Habo- 
ra", volumul „Nicolae Ti
tulescu, mare om de stat, 
diplomat și patriot român, 
prieten sincer și 
ai Turciei", sub 
ra lui Aii Aslan.

Paralel cu 
principalelor idei 
cepții formulate și 
mate de ilustrul om 
stat ș: diplomat român cu 
privite la pace și securi
tate, cooperarea interna
țională, suveranitatea și

constant 
semnatu.

evocarea
Și con- 

afir- 
de

egalitatea statelor, în lu
crare sînt înfățișate pe 
larg activitatea lui Nicolae 
Titulescu, în 
nii, lupta sa 
vizionismului 
lui.

Două din 
crării sînt consacrate po
liticii externe a României 
socialiste, subliniindu-se 
că multe din ideile și con
cepțiile lui Nicolae Titu
lescu își găsesc astăzi o re
flectare și afirmare, de pe 
baze politice și filozofice 
noi, avansate, precum și 
actualelor relații româno- 
turce. Sînt relevate pre
zența activă a României

aceste dome, 
împotriva re- 
și fascismu.

capitolele lu-

socialiste în viața interna
țională contemporană,
ralul deosebit al tovarășu. 
lui Nicolae Ccaușescu, pre
ședintele Republicii Soci, 
aliste România, în elabo
rarea și afirmarea politicii 
externe românești, contri
buția și preocuparea cons
tantă a șefului statului ro
mân pentru soluționarea 
marilor și multiplelor pro
bleme cu care este con
fruntată omenirea, 
stimă și prețuire de 
se bucură în lume
vitatea și personalitatea 
conducătorului țării noas
tre.

înalta 
care 
acti-

Demisia directorului Agenției americane 
pentru contro’ul armamentelor - 

și dezarmare
(A- 

Ros- 
Agenției 

contro.
dc-

pre. 
într-un 

agenției 
Rostow

Secsta din Australia

WASHINGTON 13 
gerpres). — Eugene 
tow, directorul 
americane pentru 
Iul armamentelor și 
zarmare (ACDA) și-a 
zentat demisia, 
interviu acordat 
Associated Press, 
a menționat că „persoane 
care nu doresc deloc un 
acord (de dezarmare — 
n.r.) urmăresc să 
controlul asupra 
ei S.U.A. pentru 
lui armamentelor 
zarmare".

Senatorul Larry 
președinte ai 
tului senatorial 
controlul armamentelor și 
dezarmare, și-a exprimat re. 
gretul pentru plecarea lui 
Rostow, ca și pentru fap
tul că „o schimbare de 
personal poate încetini și 
mai mult ritmul negocie
rilor".

Odată cu Rostow, și-a 
prezentat demisia și Ri
chard Staar, șeful dele
gației americane la nego
cierile de la Viena pri
vind reducerea reciprocă

a trupelor și armamente
lor și măsuri adiacente în 
Europa centrală (MBFR).

Președintele Ronald Rea
gan a anunțat că 
ceptat demisiile, 
du-i pe Kenneth 
man în locul lui
și pe Morton Abramowitz 
— în locul lui Staar. în 
funcția de director adjunct 
al ACDA a fost desemnat 
David Emery.

a ac- 
numin-

Adel- 
Rostow

preia 
Agenți- 
contro- 

și de-

Pressler, 
Subcomite- 

pentru

CANBERRA 13 (Ager
pres). — Potrivit progno
zelor oficiale publicate la 
Canberra, sepeta îndelun
gată va pricinui pierderi 
mari agriculturii țării. în 
statele New South Wales, 
South Australia și Victo
ria se vor obține recolte de 
cereale mult mai slabe fa
ță de anul trecut. în an
samblu, în țară se vor re
colta numai 7,8 milioane 
tone de grîu, față de 15,5 
milioane tone în anul 1982.

LA LONDRA S-A 
NUNȚAT OFICIAL, 
pe parcursul anului 
cut, producția britanică de 
automobile s-a redus cu 
7,4 la sută, cifrîndu-se 

' la 884 000 de unități, ceea 
ce reprezintă cel mai scă
zut nivel din ultimii 25 
de ani.

ÎN UNIUNEA SOVIE
TICA A FOST LANSAT 
SATELITUL ARTIFICIAL 
AL PÂMÎNTULUI „Cos- 
mos-1428“. După cum re
latează agenția TASS, la 
bordul său sînt instalate 
aparate .științifice desti
nate continuării explo
rării spațiului cosmic.

PREȚUL AURULUI 
CONTINUAT SA 
JOI LA BURSA 
TARA DE LA LONDRA, 
ca dealtfel și la New 
York și în alte centre fi
nanciare, ajungînd la nive
lul cel mai ridicat din ul
timele 20 de luni, ca urma
re a temerilor privind o 
posibilă prăbușire a siste
mului bancar occidental și 
o creștere a inflației în 
țările cu economie de pia. 
ță. Prețul metalului gal. 
ben a ajuns la 491 dolari 
uncia — nivelul cel mai 
înalt din mai 1981 și pînă 
în prezent.

PINA ÎN ANUL 2 000, 
peste jumătate din popu
lația lumii va trăi în 
rașe, se menționează 
tr-un studiu publicat 
Paris, 
ciază că pînă la 
secolului populația urbană 
a planetei noastre va 
junge la 3,2 miliarde de 
oameni. Cercetătorii con
sideră că în anul 2 000 cel 
mai mare oraș din 
va fi 
cărui 
junge 
la 31

A
URCE 

MONE-

o- 
în- 
la 

Specialiștii apre- 
sfîrșitul

a-

lume
Ciudad de Mexico, a 
populație poate a- 
în următorii 17 ani 
de milioane.

Mari demonstrații de protest 
măsurilor de austeritate

în Italia, împotriva 
luate

ROMA 13 (Agerpres). — 
în Italia au continuat ma
rile demonstrații de pro. 
test împotriva noilor mă. 
suri luate de guvernul 
Fanfani și prin care se 
Încearcă depășirea cri
zei pe seama maselor mun
citoare. După cum relatea. 
ză agenția Associated 
Press, la Taranto, prin, 
cipalul centru siderurgic 
din sudul Italiei, peste

mun-
. un
stră-

20 000 ' de oameni ai 
cii au participat la 
marș de protest pe 
zile orașului. O acțiune 
similară s-a desfășurat la 
Torino.

Agenția reamintește că 
guvernul Fanfani a ma
jorat taxele de vînzare la 
o gamă foarte largă de 
bunuri și servicii, incepind 
de la produsele alimenta-

de guvern
re și pînă la permisele de 
conducere auto. Se men
ționează, între altele, că a 
fost instituită o taxă 
1 500 de lire pentru 
care rețetă
ceste noi impozite, 
vă Associated Press, 
însemna pentru 
familie italiană o 
suplimentară de un 
lire în acest an.

de 
fie- 

medicală. A- 
rele. 

vor
fiecare 
povară 
milion

îndemn la tratative serioase pentru reducerea armamentului 
’ nuclear

WASHINGTON 13 (A-
gerpres). — „Orice folosi
re a armei nucleare este 
e dovadă de demență. Nu 
trebuie să uităm că acum 
riscul unui conflict 
clear declanșat din 
șeală este mai mare 
oricind1* — a declarat

nu- 
gre- 

ca 
în

ziarul „New York 
Averell Harriman, 
noscut om politic 
can. Unica 
salvare a 
catastrofă — a spus el — 
o constituie desfășurarea 
unor tratative serioase in 
direcția reducerii arma-

Times" 
cu- 

ameri- 
modalitate de 

omenirii de la

mențpiui nuclear. Dacă 
S.U.A. sint interesate în 
acest domeniu — a decla
rat Harriman — ele tre
buie să folosească fieca
re posibilitate de a elabo
ra, împreună cu 
un acord de limitare 
înarmărilor -ludleare.

U.R b.S.,
a

@ Referindu-se la ra
portul dintre șomaj și fe
nomenul infracțional, e- 
conomistul american Har
vey Brenner a declarat că 
un spor chiar neinsemnat 
al ratei șomajului atrage 
după sine in mod inevita
bil intensificarea crimi
nalității și o alcoolismu
lui.

întreprinderea 
de Construcții și Montaje 

Miniere Petroșani>

cu sediul în Petroșani, strada Mihai Viteazul
nr. 11

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN 
TRANSFER, pentru șantierele Petrila, Live- 
zeni, Vulcan, Lupeni și Uricani, următorul 
personal :

■ lăcătuși montatori de utilaje și con- j 
fecții metalice

■ electricieni în construcții

■ instalatori sanitariști și încălzire cen
trală

■ zidari roșari tencuitori

■ dulgheri construcții generale

■ muncitori necalificați (bărbați) avind 
vîrsta de 17 ani împliniți, pentru calificare 
prin cursuri de scurtă durată, fără scoate
re din producție în meseriile de zidari, dul
gheri, lăcătuși, instalatori încălzire și me
canici mașini și utilaje

■ pensionari cu limită de vîrstă pentru 
o perioadă de 3 luni, avînd calificare in 
meseriile de lăcătuși, electricieni și instala
tori, pentru lucrările de la Preparația Pe
trila și din orașele Petroșani, Vulcan, Lu
peni și Uricani.

Retribuirea se face în acord global.

Relații suplimentare se pot obține zil
nic la biroul personal-învâțămînt-retribuire, 
telefon 42670 sau 42671, interior 41.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Cîm- 
pianu Marin, eliberată de 
l.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (41)

PIERDUT legitimație de 
călătorie specială nr. 405, 
eliberată de E.G.C.L. Pe
troșani, pe numele Oprea 
Vasile. O declar nulă. (42)

PIERDUT cafnete de 
student, pe numele Bălă- 
nescu Dănuț și Siernerth 
Varner, eliberate de ins
titutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (43)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negrea 
Mioara, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Băncii de investiții anunță cu re
gret încetarea din viată a fostei lor colege 

ZAHARIA (PETROVICI) VIRGINIA

FAMILIA anunță împlinirea a 6 luni de la dis
pariția

Dr. ing. PETRU ROMAN
care ne găsește la fel de îndurerați și triști. (31)
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