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Adunarea generală a reprezentanților
oamenilor muncii din cadrul C.M.V.J.

Tovarășii" N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat, joi, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușcscu într-o vizită de 
prietenie în Republica 
Populară Bulgaria, la in
vitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Populare. Bulgaria.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul Oto- 
peni.

La plecare, tovarășul 
Nicolae CeaușeSCU și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarăși 
din conducerea de partid 
și dc stat, de membri ai 
CC. al P.C.R.. ai Consiliu
lui de Stat și guvernului.

conducători dc instituții 
centrale și organizații ob
ștești.

Un grup de pionieri a 
oferit buchete de flori to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

l-a ora 10 aeronava pre
zidențială a decolat. în- 
dreptîndu-sc spre R.P. 
Bulgaria.

Minerii Văii Jiului - 
un singur gînd, o singură voință

Creșterea producției, 
realizarea integrală, ritmică 

a prevederilor de plan
într-o atmosferă mar

cată de im pronunțat ca
racter de lucru, dc afir
mare a democratismului 
economie propriu orîn- 
duirii noastre, ieri a avut 
loc, la Petroșani, aduna
rea generală a reprezen
tanților oamenilor mun
cii din cadrul Combina
tului minier Valea Jiu
lui.

La lucrările adunării 
generale au luat parte 
tovarășii JLIE VERDEȚ, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secre
tar al CC. al P.C.R.. 
Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.. Ion 
Lăzărescu, ministrul mi
nelor, Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal dc partid. Au 
fost, de asemenea. pre-

T E L E G RAMA

(Contiuuare în pag. a 3-a)
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Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretai general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
București

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
rarlicipanții la adunarea generală a reprezen- 

. fanților oamenilor muncii din unitățile Combinatu
lui minier A'alea Jiului, întruniți pentru a analiza, 
pe bază de bilanț, activitatea și rezultatele obținu
te în îndeplinirea planului și bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 1982 și pentru adoptarea măsu
rilor necesare în vederea realizării, în cele mai bune 
condiții a obiectivelor planului pe anul 1983, expri-
Petroșani. 24 februarie 1983

ADUNAREA GENERALA A REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII DIN 

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

(Continuare în pag. a 3-a)

Oamenii iui Cozma știu\ 
să învingă dificultățile j

*

ectorul II] de la l.M.
O
cată 
că a 
împreună cu 
Teodor Dolha, 
rul comitetului de partid 
pe sector, vizităm cîte
va locuri de muncă , din 
stratul 3, blocul VI, unde 
își desfășoară activitatea 
acest colectiv.

In abatajele cameră, 
deja un cîmp fusese ter
minat, se boleau găuri 
pentru a se pușca din 
nou. Abatajul frontal con
dus de Carol Repaș era 

pregătit 
Schim- 
cuvinte 

?i

Lonca este un sec
tor cu pondere ridi- 
in producția zilni- 
minei, 25 la sută, 

maistrul 
secreta-

de asemenea 
pentru pușcare. 
băm doar cîteva 
cu șeful de brigadă 
ortacii lui. Ii lăsăm să-si 
continue bătălia pentru a 
trimite la lumină cit mai 
mult cărbune, cărbunele 
dătător de lumină și căl
dură.

rind puterile începu
seră să ne părăseas- 
că, însoțitorul nos

tru se îndreaptă către 
un suitor cu o înclinare 
de peste 50 de grade și cu 
e lungime ceva mai mare 
de 20 de metri. Nu ajun
gem bine jos și trebuie 
să urcăm un nou suitor 
cam de aceeași lungime. 

Epuizați, încercând să 
ne potolim respirația a- 
jungem la cel mai greu

loc de muncă din sec
tor. Ne întîmpină șeful 
de brigadă Gheorghe 
Cozma care raportează: 
„Au fost terminate două 
cimpuri în cele două aripi 
ale abatajului și se lu- . 
crează la armare pentru 4 
pregătirea unui nou ci- i 
clu de producție". I
)n condițiile vechiului 

program de lucru din 1 
acest abataj, greu ’ 

se depășeau 4 tone de căr- ) 
bune pe post. Pierderea i 
unui schimb de sub su- ? 
pravegherea șefului de ) 
brigadă deregla întreaga ’ 
activitate. O dată cu tre
cerea la- noul program 
de lucru, organizai pe 
3 schimburi a 8 ore, bri
gada începe să prindă 
noi puteri. Tonele de 
cărbune care pleacă zil
nic din acest abataj în
cep să se înmulțească. 
De la 6 cimpuri cit se 
scoteau înainte s-a a- 
juns la 10 și chiar 12 
cimpuri in 24 de ore. Pro
ductivitatea muncii a 
crescut, ajungind să se 
dubleze, tn medie, în 
cele 15 zile care au tre
cut de la aplicarea nou
lui program, s-a 
o productivitate 
tone pe post.

Glieorghe
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I.M. Uricani. Briga
dierul Uie Amorăriței 
(in centru), împreună 
cu ortacii Petru Man- 
driș și Ion Poslolache.

J
Azi,

Ceremonia sosirii
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a sosit joi dimineața, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de 
prietenie în Republica

Populară Bulgaria, la in
vitația tovarășului Todor 
Jivlcov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Popu. 
lare Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut

loc pe aeroportul din Bur
gas, împodobit sărbăto
rește în cinstea înalților 
soli ai poporului român.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost

(Continuare în pag. a 4-a)

începerea convorbirilor oficiale
Joi. 24 februarie, au 

început la Burgas convor
birile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele -Republicii 
Socialiste România. și 
tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre

ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Cei doi conducători dc 
partid și de stat s-au in
format reciproc asupra 
mersului construcției soci
aliste în România și Bul
garia. asupra activității 
desfășurate de Partidul 
Comunist Român și Parti-

în timpul întrevederii, 
tovarășul Todor Jivkov a

dul Comunist Bulgar în
vederea înfăptuirii hotă-
rîrilor Congresului al
XII-lea al P.C.R. și res-
pectiv Congresului al
XII-lea al P.C.B.

(Continuare în pag a 4-a»
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începe la Petroșani

județele țării, producătoare
în 25-26 februarie în Pe

troșani are loc consfătui- 
rOa-dezbatere a ziariștilor 
din județele țării, produ
cătoare de cărbune, 
organizată de Consi
liul ziariștilor din cadrul 
Uniunii sindicatelor din 
presă, poligrafie și edituri 
din Republica Socialistă 
România, în colaborare 
cu redacția ziarului „Stea
gul roșu“, sub îndrumarea 
Comitetului municipal de 
partid Petroșani. Tema
consfătuirii : „îndeplinirea 
hotăririlor Conferinței Na
ționale a partidului și a 
indicațiilor date de secre
tarul general al P.C.R., to
varășul N i c
Ceaușescu, privind 
rea cantităților de 
ne furnizat patriei, 
și contribuția presei 
deplinirea acestei 
prioritare a 
ționale".

La consfătuirea-dezba- 
tere participă ziariști de

o I a e 
spori- 

cărbu- 
Rolul 

i la în- 
sarcini 

economiei na-

la ziarele și revistele cen
trale, radioteleviziune,
redactori șefi și șefii sec
țiilor economice de ia zia
rele județolor Caraș-Seve- 
rin. Dîmbovița, Sălaj, Gorj, 
Maramureș, Argeș, Cluj, 
Harghita, Mehedinți, Vîl- 
cea, Prahova, Bacău, Bi
hor, Constanța, Brașov, 
Hunedoara, Dolj, Timiș, 
Mureș și Alba, corespon
denți ai presei centrale și 
„Agerpres", -edactori ai 
studiourilor regionale de 
radio și televiziune. Tot
odată, la consfătuire par
ticipă cadre din conduce
rea Combinatului minier 
Valea Jiului, conducerile 
întreprinderilor miniere, 
maiștri, tehnicieni și in
gineri, mineri șefi de bri
gadă de 
miniere 
nostru.
fășurare 
prinde, pe lingă consfătui
rea profesională care

în ultima
întreprinde-

cu vizitarea 
muncă

ZÎ,

din 
cadre 
speci- 
mine- 

de

care 
tu- 
in-

la întreprinderile 
ale municipiului 
Programul de des- 
a acțiunii cu-

va avea loc 
deplasări la 
rile miniere, 
locurilor de 
subteran, discuții cu
tehnico-inginerești, 
aliștî din domeniul 
ritului și mineri șefi 
brigadă.

Tema supusă dezbaterii, 
numărul mare al partici- 
panților constituie fără 
îndoială, cea mai elocven
tă dovadă a atenției 
se acordă din partea 
turor mijloacelor de
formare din țara noastră, 
creșterii producției de 
cărbune, realizării inde
pendenței energetice a ță
rii, sarcină prioritară sta
bilită pentru toți oamenii 
muncii din industria mi
nieră de Congresul al 
XII-lea, de Conferința 
Națională a partidului, de 
Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R., de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general . al POR.

8| Colectivele de 
muncă de la IPSRUEEM 
Petroșani sînt ferm
angajate să susțină e- 

for.turile minerilor din 
Valea Jiului de a scoa
te la lumină cit 
mult cărbune 
asigurarea bazei 
getice a țării, 
zece zile au adăugat in 
palmaresul succeselor 
cîteva realizări de pres
tigiu, între care amin
tim terminarea repara
țiilor capitale la o com
bină de înaintare în
steril, aparținind mi
nei Aninoasa și a insta
lațiilor hidraulice la 
un complex mecanizat, 
ce va fi pus în func
țiune, la Uricani. Mo- 
bilizîndu-sc exemplar, 
colectivul de meseriași 
al secției de reparații 
Livezeni (șef, ing. Aurel 
Stoicoiu) raportează 
astfel, numai în ultima 
decadă, lucrări valorînd 
peste 2 000 000

B Tn acest 
de rodnică și 
colaborare cu 
din Valea Jiului se 
scrie și livrarea 
lot de 500 stîlpi 
destinat 
batajelor 
Livezeni.
la S.S.H.
condusă de maistrul spe
cialist Mihai Gudas, a- 
daugă în acest fel rea
lizărilor din luna 
bruarie 1 800 000 
producție finită, 
șirea sarcinilor înainte 
de plan, materializin- 
du-se în cantitățile su
plimentare de cărbune 
pe care vrednicii mi
neri le raportează in 
această perioadă (I.V.).

mai 
pentru 
ener- 
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lei.
context 

promptă 
minerii 

în- 
unui 
SVJ, 

a- 
I.M.

susținerii 
de la
Meseriașii de

Vulcan, secție

fe- 
lei 

depu-

s
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Petrecerea timpului liber 
un obiectiv major al activității 

educative și recreative
în condițiile noului program de lucru cu două 

zile libere pe săptămînă, în activitatea cultaral- 
educativă și artistică s-a impus reconsiderarea ur
gentă a unui obiectiv major : organizarea petrecerii, 
în mod cit mai util și mai plăcut, a timpului liber 
al minerilor. Pentru a vedea intențiile și ideile pe 
care se întemeiază acest deziderat, ca și modalită
țile concrete de realizare, ne-am adresat tovarășului 
Nicolae Bîldea, activist al Consiliului municipal al 
sindicatelor.

— Pentru întregul mu
nicipiu a fost întocmit 
deja un grafic al spec
tacolelor ce se organizea
ză în perioada 10 februa
rie — 30 septembrie a.c. 
Acesta este o emanație 
ce vine de ia toți facto
rii educaționali, plani
ficarea cuprinzînd spec
tacole ale Teatrului de 
stat „Valea Jiului" ale 
ansamblului folcloric „Pa- 
rîngul" și activități ale 
cenaclurilor literare. 
Se adaugă și 
deplasările în Valea Jiu
lui ale Teatrului de es
tradă Deva, ansamblului 
artistic „Hațegana".

— Ce alte forme de 
petrecere a timpului li
ber preconizați ?
— Sîntem pregătiți să 

impulsionăm desfășurarea 
și să diversificăm con
ținutul acțiunilor educa
tive și recreative înglo-

■ Din inițiativa Co
mitetului orășenesc de 
cultură și educație so
cialistă, recent, la Clu
bul sindicatelor Lupeni, 
a luat ființă un cerc de 
creație plastică.

Pentru început, cercul 
cuprinde 13 membri, 
avîndu-i în frunte pe 
cunoscuții artiști plas
tici Iosif Tellmann și 
Dafinel Duinea.

Inițiativa este lăuda
bilă, iar iubitorii de 
frumos așteaptă cu ne
răbdare ca programul 
cercului să se materia
lizeze cît mai repede 
în creații de valoare. 
(A.M.).

bate sub genericul „As- 
tazl clubul (casa do cul
tură) vă aparține". Este 
un prilej favorabil de 
a-și cunoaște famhi’le, 
de a se destinde. Nu 
vor lipsi spectacole ale 
formațiile artistice, pro
iecții <40 filme, expoziții 
de carte,

— Munca educativă 
în căminele muncito
rești poate fi substan
țial îmbunătățită. Ce 
v-ați propus în acest 
sens ?
— în urmă cu un an 

a fost prevăzută alcătu
irea unor programe de 
activități politico-educa
tive și cultural-artistice 
eu realizare bilunară, 
dar respectarea 
lor întocmai a avut 
de suferit. Considerăm, 
că așa cum formațiile 
artistice sînt prezente în 
sălile de apel, ele au po

sibilitatea să ajungă și 
în căminele de nefami- 
liști. în această direcție 
s-a întipărit o practică 
unilaterală — în fața mi
nerilor susțin programe, 
aproape exclusiv, soliștii 
de muzică populară și 
tarafurile. Am scăpat 
din vedere însă reînnoi
rea rapidă a repertoriu
lui prezentat, pe de o 
parte, iar pe de altă par
te, am silit la o rc-lativă 
inactivitate, sub acest 
aspect, brigăzile artisti
ce, formațiile de muzică 
ușoară 'și folk, montaje
le literar-muzicale, gru
purile vocale etc.

— Alte direcții de 
acțiune ?
— Nu vom neglija nici 

întrecerile sportive între 
sectoare, întreprinderi, 
orașe, nici excursiile și 
drumețiile, nici organi
zarea serbărilor cîmpe- 
nești la zonele de agre
ment. Dorim ca acestea 
din urmă să nu mai fie 
ocazionate numai de săr
bători importante : 1—2
Mai, Ziua minerului, 
23—24 August, ci ele să 
devină o obișnuință a fie
cărei duminici însorite.

Ioan LASCU

Un gest de
Acasă și-a adus amin

te omul că avusese o ser
vietă cu el. Umblase toa
tă ziua pe mai multe lo
curi, fusese chiar și pe la 
cîteva localuri unde a mai 
tras la măsea cîte... una 
mică. Da, dar ce făcuse cu 
servieta, unde a lăsat-o ? 
Problema l-a frămîntat 
toată noaptea. Gîndul îi 
era tot la servietă.

A doua zi a pornit „pe 
urmele" servietei pierdu
te. A întrebat. în stînga, în 
dreapta, dar în zadar. Pier
duse orice speranță. A 
intrat în final și la cafe- 
barul din Vulcan. își a- 
ducea vag aminte că tre
cuse șl pe acolo. Nu avea 
chef să bea. îl tot fră- 
mînta servieta. „Cc-am 
făcut cu ea, unde am 
lăsat-o oare „Ce ser
vietă omule, despre ce 
servietă este vorba ? As
tăzi nu ai avut nici o ser
vietă, omule, despre ce 
tăzi nu ; ieri, ieri am a- 
vut o servietă și nu știu 
pe unde am lăsat-o“. „Ce 
aveai în servietă ?“. „Bani, 
bani mulți, 17 000 lei și 
ceva piese de schirpb

Recent, în hala agro. 
alimentară din. Petro
șani a fost redeschisă 
complet renovată și 
igienizată unitatea nr. 
19 Gostat (șef unitate 
Nicolae Petrișor). în 
imagine aspect de la u- 
nul din ștandurile u- 
nității.

*

... 17000 Iei I 
pentru televizor". „Deci a | 
dumneavoastră este ser- ■ 
vieta". „Care „Servie- I 
ta pe care am găsit-o eu 1 
la închiderea localului". I 
Și Iosif Toth, șeful cafe- I 
barului din Vulcan, îl în- I 
minează omului servieta | 
(cu bani — 17 000 lei și > 
piesele de schimb pentru I 
televizor). De bucurie o- J 
mul i-a mulțumit, l-a I 
strîns în brațe prietenește I 
și l-a sărutat pe Ioșcuța, I 
cum îi mai spun priete- | 
nii. în același timp, omul ■ 
a afirmat: „Cine mai fa- I 
ce ca mine, ca mine să ’ 
pățească 1“ și a luat pen- I 
tru el parcă să nu-1 audă • 
nimeni — o hotărîre : să | 
nu mai bea niciodată.

Despre greșeala nesă- . 
buită a omului care se | 
mai încurcă „pe ici pe co- a 
lo", considerăm că nu este 
cazul să mai vorbim. Ges- I 
tul lui Ioșcuța însă a fost I 
plin de omenie. Fapta sa | 
deosebită merită într- | 
adevăr să fie lăudată. Este . 
gestul unui om corect, este 
un gest care valorează... * 
17 000 lei.

C. GRAURE I

Oamenii lui Cozma știu\ 
să învingă dificultățile |
(Urmare din pag. I)

de

a
muncă, 
: md- 
suitoa- 

oa- 
greută- 
Nume- 
expri- 

lucreze 
amin- 

destoi- 
fi

cumulat în prima săptă
mînă din această lună a 
fost recuperat integral. 
La zi, oamenii brigăzii 
raportau 150 tone de căr
bune peste sarcina 
plan.

Șp greu să faci
£ provizionare
** punzătoare 

astfel de loc de 
să transporți toate 
terialele pe două 
re, dar atunci cînd 
menii sînt uniți, 
țile sînt învinse, 
roși tineri și-au 
mat dorința să 
aici. Dintre ei îi 
tim pe cei mai 
nici: Nicolae Șoit 
Ioan Miclea IV. Au venit 
și au rămas alături de 
Nicolae Ciutacu, Gheor- 
ghe Bartoș, Gheorghe 
Miron, Marin Epure,

o a-
cores-

unui sectorului:

Vâ 'Ifafdpmo
• DE SEZON. Lucrătorii 

de la I.A.C.C.V.J. desfă
șoară, în aceste zile, o ac
tivitate febrilă în salariile 
de la Lupeni. Astfel după 
însămînțarea unui hectar 
de ceapă verde și usturoi, 
se va trece la acoperirea 
cu folii de polietilenă a 
solariilor. Cel de al doilea 
hectar urmează să fie 
plantat sau însămințat cu 
tomate, ardei și castraveți 
etc., trufandale care vor 
contribui la îmbunătăți
rea meniurilor minerilor 
din Valea Jiului, care dis
pun de o masă gratuită 
înainte de intrarea în șut,

• FALERISTICA. Ofe
rim Iubitorilor faleristicii 
o veste îmbucurătoare •— 
de la Monetăria statului au 
sosit deja insignele dedica
te celei de a IX-a ediții 
a Cupei „Steagul roșu" la 
schi.

serios la treabă t 
ajuns una din bri- )

Moise Pușcașu și toți cei- ț 
lalți tineri și vîrstnici ca- i 
re formează o adevărată ' 
familie care nu s-a dez- 
membrat niciodată. nici l 
atunci cînd rezultatele ? 
nu erau prea încuraja- 1 
toare. Au pus cu toții u- i 
mărul serios la treabă ! 
și au ajuns una din bri- > 
găzile cele mai bune ale | 

în condițiile noului J 
program de lucru, Gheor- ț 
ghe Cozma ține o strînsă I 
legătură cu toți 3 șefii I 
de schimb, cu minerii săi > 
de nădejde Nicolae Ar- | 
deleanu, Grigore Fatol și 
Cornel Ciupei. Sarcinile ț 
le sînt transmise cu ? 
promptitudine, cu promp- ) 
titudine fiind îndeplinite. J 
Oamenii se cunosc toți, 1 
știu ce pot face și pot \ 
face multe. (

Duminică, 27 februarie
8,00 Consultații pentru 

bacalaureat (invăță- 
mînt seral).

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.
— Mic concert de prînz.
— Umoriștii și mărțișoa- 

rele.
— Un compozitor și cîn. 

tecele sale.
— Cascadorii rîsului.
— Romanțe și cîntece de 

voie bună.
14,30 Desene animate.
15,00 Fotbal: 

Aspecte din optimile 
de finală ale „Cu
pei României".

— Spartacus — balet.
17,00 Jurnalul științelor și 

al călătoriilor.
— Din tainele mărilor.
— Caleidoscop interna

țional. '
18,10 Finala „Cupei Româ

niei" la handbal mas
culin (repriza a Il-a).

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

î9,00 Telejurnal.
19.15 Călătorie prin țara 

mea. Pe magistrala 
E 20 (IV).

19,35 Cîntarea României. 
Județul Mureș.

20.15 Telecinemateca. 
Ciclul ! Mari actori. 
Inimioară dragă. 
Premieră’ pe țară.

22,00 întîlnire cu opera, o- 
pereta și baletul.

22,25 Telejurnal.

Luni, 28 februarie

15,00 Telex.
15,05 Tragerea de amor

tizare ADAS.
15.15 Emisiune în limba

maghiară.
20,00 Telejurnal.
20.20 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
20.25 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.50 Tezaur folcloric.
21.20 Roman foileton.

Investigația.
Premieră pe țară. 
Producție a studiou- 

■ nlor japoneze.
22,00 Telejurnal.

Marți, 1 martie
11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cincina

lului.
11.25 Desene aniixate.
11.50 Roman foileton. 

Investigația. 
Episodul 1.

12.30 Tezaur folcloric.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului, 

Serbările zăpezii.
.17,20 Cabinet profesional 

pentru lucrătorii din 
agricultură.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Mărțișoare... muzi

cale.
20.45 Dialogul faptelor. To

tul depinde de noi.
21,05 Teatru TV.

Pagini din dramatur
gia românească in
terbelică.
„încurcă-lume" 
de A, de Herz,

Premieră TV.
22,00 Telejurnal.

Miercuri, 2 martie
16,00 Telex.
16,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
mîntul superior agri
col.

16,35 Viața culturală.
17,00 Reportaj pe glob. 

Imagini din Maroc.
17,20 Universul femeilor.

PROGRAMUL Ț\/

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea economi

că.
20,30 Din cîntecele pe

troliștilor.
20,40 Forum politico-ide

ologic.
21,00 Fotbal : F.C. Kaiser

slautern — Univer. 
sitatea Craiova, în 
Cupa U.E.F.A. Trans
misiune directă de la 
Kaiserslautern. 
Repriza I.

21,45 Telejurnal.
22,00 Fotbal.: F.C. Kaiser

slautern — Univer
sitatea Craiova în 
Cupa U.E.F.A. 
Repriza a Il-a.

Joi, 3 martie

11,00 Telex.
11,05 Școala satului, școa

lă pentru »at.

11,20 Desene animate.
11.45 Actualitatea econo

mică.
.12,00 Film serial. 

Enola Gay. 
Ultimul episod,

12.45 Doinitori de cîntec 
românesc. Melodii 
populare.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16,30 Studioul tineretului.

17.30 Finala „Cupei Ro
mâniei" la handbal 
feminin. Repriza a 
doua.

20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Serial științific. Cor- 

pui uman.
29,50 Ancheta IV. Cămi

nul cultural — va
tră de cultură a sa
tului.

21.15 Film serial.
Visuri destrămate.
Premieră pe țară.
Ecranizare în 9 epi
soade după romanul 
„The Last Converti
ble" de Anton Myrer.

21,45 Meridianele cîntecu- 
lui.

.22,15 Telejurnal.

Vineri, 4 martie

14,00 Telex.
14,05 Tenis i „Cupa Da

vis". România — 
Chile. Aspecte din 
primele meciuri de 
simplu. Transmisiu
ne directă de la Ti
mișoara.

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17,00 Tenis : „Cupa Da
vis". România — 
Chile. Transmisiune 
directă de la Timi
șoara.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20.30 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
20,35 Invitată în studioul 

nostru. Soprana El. 
vira Cîrje.

20.50 Cadran mondial.
21,10 Film artistic.

Zrnee pe cerul albas
tru.
Premieră pe țară.
Coproducție interna
țională.

22,00 Telejurnal.

Sîmbătă. 5 martie

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii ți 

literaturii române în 
școală.

11,25 Desene animate.
11.50 Ora de muzică.
12,40 Noi în anul 2 000.
13,00 La sfîrșit de săptă

mînă (I).
Din sumar i

— Telex.
— Ari peste timp — 6 

martie 1945 — 6 mar
tie 1983.
Reportaj.

— Vibrație pentru vi
sare, inimă, viață, 
floare — program 
dedicat tuturor ma
melor de formația 
,,Minisong".

— Noi despre noi. 
Reportaj.

— Gala desenului ani
mat.

— Spartacus. Balet.
— Autograf.
— Șah.
— Muppets.
— Promisiuni artistice, 

biografii contempo
rane (II). 
Reportaj.

— Roza vînturilor.
— Un minut cu poetul 

Petre Ghelmez.
— Pentru dv., telespec

tatoarele...
— Magnetoscop muzical.

— Incredibil, dar... adevă
rat.

15,00 Telesport.
— Fotbal.
— Tenis : „Cupa Da

vis". România — 
Chile.
Partida de dublu.

18,35 Săptămînă politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 La sfîrșit de săptă

mînă (II).
Din sumar :

— Teleenciclopedia.
— Mondovision.

20.20 Film serial : 
Pasăre de pradă. 
Episodul 2.

— Varietăți... cu dedi
cație.

22,00 Telejurnal.
22,10 Romanțe,
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♦,» reni să rezolvăm rapid problema ener- 
geticii, problema materiilor prime, să asigu
răm dezvoltarea generală a patriei noastre,
ridicarea bunăstării generale a poporului. In 

ț domeniul minier trebuie să trecem cu liotârî- 
i re la realizarea prevederilor stabilite, ținînd 

seama că materiile prime și energia sînt hotă- 
ritoare pentru înfăptuirea programului gene- 

i ral de dezvoltare a țării”.

. NICOLAE CEAUȘESCU

fUrmare din pag. I)

Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din cadrul C.M.V.J. { 
Minerii Văii Jiului—un singur gînd, o singură voință ț 
Creșterea producției, realizarea integrală, j 

ritmică a prevederilor de plan !

zenți reprezentanți ai 
ministerelor și organelor 
centrale de sinteză, ai 
organelor locale de partid 
și de stat, organizațiilor 
de masă și obștești, zia
riști.

Adunarea generală a a- 
nalizat, pe bază de bi
lanț, activitatea desfășu
rată și rezultatele obți
nute de C.M.V.J. și în
treprinderile miniere sub
ordonate în realizarea pla
nului la producția de 
cărbune și a bugetului de 
venituri și cheltuieli _pe 
anul 1982, a stabilit mă
suri în vederea îndepli
nirii în condiții cit mai 
bune a obiectivelor pla
nului pe acest an la toți 
indicatorii.

Pe fondul activității 
rodnice desfășurate de 
toate colectivele minie
re din bazinul Văii Jiu
lui pentru aplicarea mă. 
surilor stabilite la Cons
fătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 29 ia
nuarie a.c., a sarcinilor 
trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la înfăptuirea 
programelor de dezvol
tare a extracției de căr
bune, în cadrul adună
rii generale au fost scoa
se în evidență resurse
le existente în fiecare 
întreprindere și, în an
samblu, la nivelul com
binatului, pentru crește
rea continuă a realiză
rilor la producția de căr
bune.

într-un spirit anga- 
jant, exprimînd opinia 
largă a colectivelor pe 
care le-au reprezentat, 

In dezbaterile din lucrările adunării generale 
s-au reliefat valoroase propuneri, noi căi menite să 
conducă la perfecționarea procesului de extracție, 
participanții la discuții, în numele colectivelor pe ca
re le reprezintă, evidențiind angajamentele asumate 
de către toate colectivele miniere din întreprinderi 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor la producția 
fizică, la indicatorii tehnico-productivi.

în ziarul nostru de mîine, vom prezenta propu
nerile formulate de participanții la discuții.

participanții la dezbateri 
— Iulian Costescu, loan 
Sav, Kalman Gheza, 
Bujor Bogdan, Nicolae 
Toma, Iacob Stoica, Io
nel Cazan, Ilie Chiron, 
Ioan Iorga, Petru Scră- 
deanu, Ovidiu Avrames- 
cu, Gheorghe Pană — 
s-au referit pe larg la 
cauzele caTe au deter
minat restanțele înre
gistrate în anul 1982, au 
făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea continuă 
a rezultatelor, astfel ca 
începînd din acest an, 
cel de-al treilea al cinci
nalului în care ne aflăm, 
să sporească simțitor 
contribuția Văii Jiului la 
întărirea bazei de materii 
prime și energetice a 
țării. Pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor 
de plan, respectiv pen
tru preluarea creșterii 
de plan de 800 mii tone 
de cărbune, față de 1982, 
la huilă extrasă, este ne
cesar ca în contextul 
condițiilor create prin a- 
plicarea noului program 
de lucru și a celorlalte 
măsuri stabilite pentru 
dezvoltarea activității de 
extracție, să se acțione
ze cu toată responsabili
tatea pentru valorifica
rea superioară a capaci
tăților de producție și a 
dotării tehnice, pentru 
înfăptuirea integrală a 
programelor de creștere 
a productivității muncii, 
de reducere a consumu
rilor specifice, pentru 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui și a lucrărilor 
miniere.

în încheierea lucrări
lor adunării generale a 
luat cuvîntul tovarășul 
Ilie Verdeț.

Angajamentul Combinatului minier Valea Jiului
de depășire a sarcinilor

Adunarea generală a reprezntanților oamenilor 
muncii din Combinatul minier Valea Jiului, expri
mînd hotărîrea fermă și entuziastă a minerilor, a 
tuturor celor ce lucrează în unitățile combinatului 
de a răspunde prin fapte de muncă cerințelor eco
nomiei naționale cuprinse în documentele Conferin
ței Naționale, ale recentei Consfătuiri de lucru de la 
■C.C. al P.C.R. cu cadre de conducere, specialiști și

de plan pe anul 1983 
muncitori din industria minieră și geologie și ana- 
lizînd posibilitățile de sporire a producției de căr
bune prin folosirea mai bună a capacităților de pro
ducție, a utilajelor și mașinilor din dotare, a forței 
de muncă și a timpului de lucru, pe baza hotărîri- 
lor luate de adunările generale ale. reprezentanților 
oamenilor muncii din unitățile combinatului se 
angajează să depășească planul pe anul 1983, după 
cum urmează :

Indicatori

Producția netă industrială 
Producția marfă

industrială
Producția marfă 

vîndută și încasată
Producția de cărbune

, extras
Producția de cărbune net

— din care brichete 
Productivitatea muncii 
calculată pe baza pro
ducției nete
Cheltuieli totale la 1 000 
lei producție marfă 
Cheltuieli materiale la 
1 000 lei producție marfă 
Reducerea consumurilor 
materiale

— metale
— energie electrică
— combustibil con

vențional
— lemn de mină
— cherestea 

Recuperarea resurselor 
materiale refolosibile

— armături metalice

Aspect din timpul 
desfășurării lucrărilor 
adunării generale a re
prezentanților oameni
lor muncii din cadrul 
C.M.V.J.

U/M Angajament

mii. lei 19,77

mii. lei 24,42

mii. lei 11,11

tone 86 500
tone 60 000
tone 20 000

lei /persoană 4 580

lei —2,7

lei —1,5

tone 360
kWh 4 000

tone 700
mc 705
mc 555

tone

Indicatori
— piese de schimb 

Depășirea lucrărilor de 
pregătire
Depășirea lucrărilor de 
deschidere
Producția netă a orga
nizațiilor de construcții- 
montaj
Productivitatea muncii 
la organizațiile de cons- 
trucții-montaj, calculată 
după valoarea producției 
de C+M
Devansarea termenelor 
de punere în funcțiune 
a următoarelor obiective :

— Preparația Petrila
— Instalația de extrac

ție cu schip I.M. 
Lupeni

Cheltuieli totale la 1 000 
lei producție de C + M 
Depășirea volumului de 
descopertă în carieră 
Scurtarea termenelor de 
predare a unui număr de 
studii și proiecte față de 
termenele prevăzute în 
contract (cumulat)

U/M Angajament

mii lei 2 710

ml 555

m] 295

mii lei , 100

lei /persoană 4-30

zile 10

zile 15

lei —0,2

mc 150 000

zile 155

(Urmare din pag. 1)

mă — și cu această ocazie —, cele mai profunde 
sentimente de dragoste și stimă, de atașament revo
luționar și profundă recunoștință, față de cel mai 
iubit fiu al partidului și poporului, Minerul de o- 
noare al Văii Jiului și al țării, pentru grija neobo
sită pe care o poartă dezvoltării industriei miniere, 
îmbunătățirii neîncetate a condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor, ale tuturor oamenilor muncii 
care lucrează în cadrul combinatului nostru minier.

Exprimăm, din adîncul inimilor, adeziunea de
plină la măsurile și indicațiile pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, 
le-ați dat, în scopul înfăptuirii mai devreme a pro
gramelor speciale elaborate de Congresul al XII-lea 
și de Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român, privind creșterea bazei de materii prime 
minerale și energetice primare, pentru realizarea 
deplinei independențe energetice a patriei noastre.

In cadrul acestui forum mineresc de conducere 
colectivă, am dezbătut, cu toată răspunderea și exi
gența — in spiritul indicațiilor și orientărilor ce ni 
le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru efectuate în 
Valea Jiului, in septembrie 1982 și la recenta Cons
fătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., cu cadre de 
conducere, specialiști și muncitori din industria mi
nieră și geologie, bilanțul activității noastre din a- 
nul trecut, obiectivele planului de producție, inves
tiții și economico-financiar din acest an și am adop
tat un program unitar de măsuri politice, econo-

TELEGRAMA
mice și tehnico-organizatorice, pe care-] vom în
făptui neabătut.

Cu prilejul dezbaterilor, participanții la adunare 
au evidențiat într-un înalt spirit critic și autocritic 
și neajunsurile manifestate în anul 1982 privind fo
losirea mijloacelor mecanizate din abataje, a forței 
de muncă și timpului de lucru, respectarea normelor 
de tehnica securității ceea ce influențat negativ a- 
supra nivelului productivității muncii și ca urmare 
neindeplinirea planului de cărbune pe întregul an.

De aceea, sub conducerea organizațiilor de 
partid, sîntem hotărîți să înfăptuim consecvent și cu 
rezultate bune, noul program de lucru, care ne per
mite organizarea superioară a producției și a mun
cii, folosirea utilajelor și instalațiilor din dotare, 
precum și a forței de muncă la un nivel mai înalt, 
valorificarea tuturor rezervelor interne de care 
dispunem, reducerea continuă a cheltuielilor de 
producție, creșterea gradului de eficiență economi
că și de rentabilitate a combinatului, a tuturor în
treprinderilor și celorlalte unități miniere aparțină
toare.

Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că după introducerea noului pro
gram de lucru îndeplinim și depășim constant pla
nul de producție ceea ce ne asigură realizarea pînă 
la finele acestui an a 8,4 milioane tone cărbune net, 
din care 2,5 milioane tone huilă spălată pentru cocs. 

Față de planul din anul trecut vom realiza cu 800 
mii tone cărbune mai mult, avînd posibilități rea
le de depășire a planului pe acest an.

In adunările generale ale oamenilor muncii de 
la întreprinderi, minerii s-au angajat să producă, 
peste prevederile planului anului în care ne aflăm, 
86 500 tone cărbune brut, 60 000 tone cărbune net, 
să depășească producția marfă industrială cu peste 
24 milioane lei, iar producția netă industrială cu 20 
milioane lei. Productivitatea muncii calculată pe 
baza producției nete va crește în acest an cu 580 
lei/persoană, cheltuielile la 1 000 lei producție mar
fă vor fi reduse cu 2,7 lei, cele materiale cu 1,5 lei 
față de plan. La lucrările de pregătiri și deschideri 
miniere ne vom depăși planul cu 555 și respectiv 
295 ml, iar la lucrările de descopertă cu 155 mii m.c.

Cu aceste angajamente și cu hotărîrea neclinti
tă de a se prezenta Ia sfîrșitul acestui an — și în 
continuare — cu toate sarcinile și obiectivele în
deplinite și depășite, minerii din Valea Jiului, Banat 
și Țebea, întregul personal muncitor al acestor bo
gate și străvechi așezări minerești, vor munci și 
lupta cu întreaga lor capacitate, competență profe
sională și responsabilitate comunisă, pentru a-și a- 
duce întregul aport la creșterea vertiginoasă a po
tențialului de combustibili și energie a țării, la rea
lizarea Programului partidului nostru de înflorire 
continuă a națiunii și a patriei noastre dragi, de 
ridicare pe o treaptă superioară a nivelului de viață 
materia] și spiritual al poporului român.

i

I
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Vizita de prietenie a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare ăin pag. 1)

adresat un cald salut to
vărășesc înalților oaspeți 
români și a evidențiat 
încă o dată profunda sa
tisfacție pentru noua vi
zită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu o fae 
în Bulgaria.

Făcîndu-se o trecere în 
revistă a stadiului rela
țiilor de colaborare mul
tilaterală româno-bulgare, 
s-a subliniat cu deosebi

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag 11 

salutați cu deosebită căl
dură de tovarășul Todor 
Jivkov

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jiv- 
Rorv au trecut apoi în re
vistă garda militară pre
zentă pe aeroport.

Au fost intonate imnu

Întîlnire protocolară
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a avut 
la Burgas o întîlnire pro
tocolară cu tovarășul 
Todor Jivkov, secretar ge

in R. P.
tă satisfacție faptul că 
ele cunoso o dezvoltare 
continuă, pe baza înțele
gerilor stabilite la nivel 
înalt, înregistrîndu-se noi 
progrese în dezvoltarea 
colaborării dintre cele do
uă țări și popoare pe plan 
politic, economic, tehnî- 
co-științific, cultural și în 
alte domenii de activitate.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie, de deplină 
înțelegere și stimă reci
procă.

rile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Populare Bulga
ria.

în continuarea ceremo
niei, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate persoanele oficia
le bulgare venite in în
tâmpinare, 

neral al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat a! R.P. Bul
garia. premergătoare con
vorbirilor oficiale.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, 
de caldă prietenie.

Bulgaria
Solemnitatea înmînării înaltului 
ordin bulgar „Stara Pianina**
Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, i-a fost înmânat, în 
cadrul unei solemnități 
care a avut loc la Bur
gas, înaltul ordin bulgar 
„Stara Pianina" cu eșarfă, 
conferit pentru contribu
ția adusă la dezvoltarea 
și întărirea prieteniei și 
colaborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bul
gar. dintre Republica Șo-

Oaspeți ai Comitetului județean 
de partid Burgas

în cursul zilei de joi, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de to

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat, joi, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la un dineu o- 
ficial oferit de tovarășul 
Todor Jivkov, secretar ge- 

c’a’lstă România și Repu
blica Populară Bulgaria, 
dintre poporul român și 
poporul bulgar, cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări 
a zilei sale de naștere.

înalta distincție i-a fost 
înmânată de tovarășul 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au rostit 
apoi alocuțiuni subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

varășul Todor Jivkov, au 
fost oaspeții Comitetului 
județean de partid Bur
gas.

of icial
neral al C.C. al' P.C. Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bul
garia.

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au rostit 
toasturi.

•ILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : în spațiu ; L'ni- 
rca: Aii Buba și cei 10 
de hoți, 1-11.

LONEA : Ilustrate cu 
flori de cîmp.

VULCAN — Luceafărul: 
Sfinx.

LUPEN1 — Cultural ; 
Prea tineri pentru riduri.

URICANI : Provocarea 
dragonului.

TV

15,00 Telex,
15,05 Consultații pentru 

elevii clasei a 
vni-a.

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17,35 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea • eco

nomică.
20.30 Invitat în stu

dioul nostru — Dan 
lordăchescu.

20.45 Cadran mondial.
21,10 Film artistic :

„Comandă prin poș
tă”.
Premieră pe țară.
Producție a stu
diourilor de tele
viziune din R.D.G. 

22.00 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri.
5,05 Ritmuri matinale.
5,40 Gimnastică.
6,00 Radioprogramul di

mineții.
6,30 La ordinea zilei în 

agricultură.
7,00 Radiojurnal.
8,00 Revista presei.
8,10 Curierul melodiilor. 
5,00 Buletin de știri 
9,05 Răspundem ascul

tătorilor.
10,00 Buletin de știri.
10,30 Știința și viața. 

Noutăți în medici
na românească ; 
Ceaiurile ; Rețete 
pentru longevita
te,

10,50 Partidul, inima ță
rii.

11,00 Buletin de știri.
11,05 Vreau să știu. Mo

mente din istoria 
științei.

12,00 Buletin de știri.
12,05 De toate pentru 

toți turiștii? Azi, pe 
meleagurile lașului.

12.45 Avanpremieră Ra- 
dio-TV.

13,00 De la 1 la 3.
15,00 Student club. 
16,00 Buletin de știri.
16,05 Radioreflector. Lu

mea capitalului ’83 : 
Cursa înarmărilor 
și risipa de resurse; 
Noua ordi ne eco
nomică între dezi
derat și realitate;4 
Neofascîsmul „teo
retizat" ; Sectele — 
instrumente ale ob
scurantismului.

16,40 Coordonate econo
mice.

17,00 Buletin de .știri.
17.45 Pacea, scutul vieții 

— cîntece.
18,00 Orele serii. 
22,00 O zi într-o oră.
23.00 Selecțiunî din ope

reta „Saltimbancii" 
de Louis Ganne.

23,30-3,00 Non-stop mu
zical nocturn.

(Buletine de știri la 
orele: 24,00, 2,00).

Nou în centrul de reședință al municipiului Petroșani

Complexul comercial cu profil 
metalo-chimice „Paringui"

Marfa care nu se vede, nu se vinde...
...Un adevăr cunoscut 

de toți cei care se ocu
pă de comerț. Un ade
văr pe care și între
prinderea comerțului 
cu ridicata a mărfuri
lor metalo-chimice, su
cursala Petroșani, cau
tă să-l respecte.

în vederea lărgirii 
frontului de desfacere 
a mărfurilor și a po
sibilităților de a pune 
la dispoziția cumpără
torilor cît mai multe 
din articolele existen
te în depozit, în data 
de 28 februarie 1983, 
ora 8, în strada 30 De
cembrie nr. 1, Petro
șani (în fostul local al 
Spitalului T.B.C., si
tuat vizavi de vechiul 
stadion sportiv Jiul și 
lingă noul sediu al co
operativei „Unirea") 
se va deschide un nou 
și modern complex cu 
profil metalo-chimice 
— „Parîngul".

Chiar dacă această 
unitate comercială nu 

este amplasată lingă șo
seaua principală a ora
șului Petroșani, canti
tatea, bogăția și calita
tea mărfurilor expuse, 
precum și solicitudinea 
personalului de servire 
vor compensa efortul 
deplasării dv. la noul 
nostru magazin „PA
RÎNGUL".

Cinci magazine 
intr-unui singur...

...Un complex comer
cial bine aprovizionat 
care vă oferă și produ
se de excepție, ca :
■ Articole electro

tehnice :

— frigidere
— mașini de spălat
— mașini de cusut
— aspiratoare
— uscătoare pentru păr
— baterii
— alte multe articole 

de uz gospodăresc.
■ Articole electronice :

— televizoare
—- aparate de radio
— radiocasetofoane
— magnetofoane
— pikup-uri.
■ Articole de uz casnic 

și uz gospodăresc î

— vase emailate, din 
inox, tacâmuri

■— oale sub presiune 
etc.

■ Articole de menaj :
— mărfuri din porțe

lan, sticlă, cristal, 
faianță

— servicii de masă în
tr-o largă paletă 
sortimentală — de 
la aperitiv la desert.

■ O gamă largă de ar
ticole utile gospodă
riilor țărănești din 
zona Văii Jiului :

— pluguri
— grape
— prese struguri
— rîșnițe cu ciocan
— coase

— hamuri
— căpestre
— potcoave
— multe, multe alte 

articole atît de ne
cesare în gospodă
ria proprie.

Ca atare, nici din 
acest punct de vedere, 
complexul „Parîngul" 
nu este o unitate... mo
destă. Dimpotrivă, 
constituie un punct de 
atracție pe harta mu
nicipiului.

Veți găsi în cele 5' 
magazine, grupate în- 
tr-un singur complex, 
o multitudine de măr
furi industriale — tot 

ce este necesar pen
tru prepararea, păstra
rea, conservarea și 
servirea hranei, între
ținerea și înfrumuse
țarea locuințelor, dota
rea gospodăriilor ță
rănești pentru practica 
agriculturii, crearea 
unei atmosfere plăcute 
căminului dv. pentru a 
îmbina utilul cu frumo
sul, confortul cu prac
ticul.
Stimați cumpărători !

Veți avea posibilita
tea să alegeți mărfuri
le preferate, zilnic, în
tre orele 8—16.

DE’ REȚINUT : noul 
complex „Parîngul" 
este deschis zilnic în 
intervalul de timp pre
ferat de' dumnevoastră.
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