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Plenara lărgită a Comitetului 
județean de partid cu activul

Co- 
Hu- 

cu 
lu-

Ieri, a avut loc la Deva, 
Plenara lărgită a 
mitetului județean 
nedoara al P.C.R. 
activul. La
crările plenarei au parti
cipat membrii și mem
brii supleanți ai comite
tului județean de partid, 
membrii comisiei 
țene de revizie, 
secretari și secretari 
comitetelor 
municipale și orășenești, 
secretari ai 
de partid comunale, 
dre cu munci de răspun
dere din unitățile indus
triale, agricole, de inves
tiții, de proiectare și cer
cetare. din instituții ju
dețene. reprezentanți ai 
otganizațiilor de masă și 
obștești, activiști de partid 
și de stat, ziariști.

La plenară a luat par
te tovarășul ILIE
VERDEȚ, nembru al Co
mitetului Politic Execu
tiv, secretar al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Plenara a examinat

jude- 
primii- 

ai 
de partid

comitetelor
ca-

activitatea desfășurată 
de organele și organizați
ile de partid, de masă și 
obștești, de consiliile oa
menilor muncii 
înfăptuirea 
Congresului 
ale Conferinței 
le a partidului, 
rea dezvoltării 
co-sociale mai 
te a județului 
doptat măsuri 
organizatorice 
sigure înfăptuirea cu 
ces a orientărilor și 
cinilor reieșite din 
portul prezentat de 
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferin
ța Națională, din expu
nerile și cuvîntările rosti
te la plenare!" C, al 
P.C.R. și la < efătuiri- 
le de lucru de .a C.C. al 
P.C.R. ce au fost organi
zate în ultimul timp, la 
Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor popu
lare și cu alte prilejuri.

Raportul privind mă
surile întreprinse de Co-

județean de partid 
organizarea

pentru 
botărîrilor 

al XII-lea, 
Naționa- 

în vede- 
economi- 
accelera- 

și a a- 
politice și 
care să a- 

suc- 
sar- 
Ra- 
se-

mitetul
pentru 
făptuirii sarcinilor 
bilite de Conferința 
țională a partidului,

în- 
sta- 
Na- 

a 
planului pe anul 1983 și 
a obiectivelor cincinalu
lui 1981—1985 a fost pre
zentat de tovarășul Radu 
Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul plenarei 
luat 
Leru 
drea,
Popa, Victor Herbei, Cor 
neliu Bololoi, Eugenia 
Spineanu. Grațian Faur, 
Ioan Nicola, Nicolae Ză- 
voianu, Rafiia Iacob, loan 
Fulea. Viorel Dănilă,

Raportul prezentat ple
narei, cit și participan- 
ții la dezbateri au 
lizat pe larg, în 
critic și autocritic, 
zultatele din primii 
ani ai actualului < 
nai în industrie.

au 
cuvîntul tovarășii : 
Circo, Maria Me
lon Ionescu, loan

i ana- 
spirit 

re-
i doi 
cinci- 
agri-

(Continuare în pag. a 2-a)

1ÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Un remarcabil succes al minerilor
de la Petrila

10000 tone de cărbune 
peste prevederi

Expresie a vredniciei și 
priceperii, a hotărîrii fer
me de a contribui la in
dependența energetică a 
țării prin faptele muncii 
lor, minerii, inginerii și 
tehnicienii de la IM. Pe
trila au atins, ieri în cursul 
schimbului II, cota de 
10 000 tone de cărbune 
extrase peste prevederi de 
la începutul lunii februa
rie. Exemplara lor mobi
lizare pentru valorificarea 
deplină a condițiilor orga
nizatorice create prin 
cerea la programul de 
cru in trei schimburi 
8 ore se concretizează,
asemenea, în realizarea 
sarcinilor la producția fi
zică de către toate sectoa
rele productive și sectorul 
investiții ale minei. Nu

tre- 
lu- 

a 
de

trebuie omis in acest con
text aportul colectivelor 
din sectoarele VII —
transport și VIII — elec
tromecanic ale minei care, 
prin ordinea și disciplina 
instituite, prin acțiunile 
preventive întreprinse, au 
asigurat desfășurarea nor
mală a procesului extrac
tiv. Primele două locuri ale 
întrecerii pe sectoare sînt 
ocupate de colectivele sec. 
toacelor IV, cu un plus de 
3 645 tone de cărbune pînă 
ieri, și III - 
tone extrase 
urmate fiind, in ordine, de 
sectoarele V și VI.

De la începutul 
minerii de la Petrila 
extras peste plan 12 000 
ne de cărbune.

Tiberiu SVOBODA

cu 3 553 de 
peste plan,

anului, 
au 
to-

Vizita de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în R. P. Bulgaria

La marele Combinat petrochimic
de la Burgas

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român. președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, care e- 
fectuează o vizită de pri
etenie în Bulgaria, la in

vitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria 
au fost vineri dimineața

oaspeții marelui Com
binat petrochimic dc la 
Burgas.

In numele muncitorilor 
și specialiștilor de aici. 
Gancio Nedelcev, director

(Continuare în pag a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, s-a
cu tovarășul Todor

Vineri după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a rcintilnit 
cu tovarășul Todor Jiv
kov, secretar general al

Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul. 
g-.r. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

In timpul întrevederii, 
desfășurată intr-o atmos
feră de caldă prietenie, dc 
stimă și înțelegere reci
procă, au fost examinate

In pag. a 3-a

Hotărîți să înfăptuiască obiectivul decisiv 
pentru obținerea independenței energetice 

a țării
Minerii Văii Jiului, 

mobilizați spre un singur țel
REALIZAREA PLANULUI

DEZBATERILE ADUNĂRII GENERALE
A REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII 

DIN CADRUL C.M.V.J.

Echipa de electrolăcătuși condusă de Nicolae 
Ardelean execută numai reparații și revizii de bună 
calitate a utilajelor de la sectorul III al I.M. Lonea.

Foto : Ștefan NEMECSEK

reîntîlnit
Jivkov

bila-
ccrc

aspecte ale relațiilor 
terale, precum și un 
larg dc probleme ale ac
tualității internaționale.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ex
primat deplina satisfacție

(Continuare în pag. a 4-a)

« «

„Astăzi, 
aparține 
declarat

tură 
ne-a 
șezămintului, prof. Ion Du- 
lămiță, punîndu-nc în fa
ță programul de activi
tate. Un microspectacol, 
discotecă, jocuri distrac
tive punctează programul 
acestei seri cultural-edu
cative, organizate 
cu începere de Ia

Tot din acest 
de activitate am 
și acțiunile zilei de mîine : 
„Diminețile șoimilor 
triei" : 
lui" 
ora 
(de 
H) 
știe, cîștigă", preconizat 
în cadrul unei seri cul- 
tural-distractive pentru 
tineret, de la ora 18.

■ Clubul muncitoresc 
Lonea a prevăzut pentru 
astăzi, ora 17, o dezbatere 
intitulată „Participarea 
oamenilor muncii la con
ducerea vieții sociale și e- 
conomice".

astăzi, 
ora 18. 
program 
desprins

„Legendele 
(la bibliotecă, 

11), discoteca 
asemenea, de 
și un concurs 

Cîștigă“,

pa- 
Rarău- 
dc la 
elevilor 
la ora 

„Cine

Ioan LASCU

(Continuare în pag. a 2-a)

F e s 1 ivalul național „Cînfarea României"
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£

£

T
I
I

i

*

*

reușită artistică
C

Colectivul sectorului a depășit momentul greu
fi De la minus 24 800 tone de cărbune in 

anul 1982 — la plus 1 500 în perioada care a 
trecut din acest an 9 Productivitatea muncii 
ir; abataj a fost realizată in proporție de 112 la 
sută 3 Colectivul sectorului a hotărit și înfăp
tuit redresarea producției 3 Toate brigăzile 
și-au îndeplinit sarcinile de plan și angaja
mentul asumat în întrecerea socialistă.
a nul 1982 a fost 

tru colectivul 
torului VI 

mina Vulcan un an greu.

pen- 
sec- 

de la

cu multe frămintări și 
căutări, un an cu multe 
probleme determinate de 
condițiile grele de zăcă-

mint. Stratul 15 era pe 
te minate, aprovizionarea 
cu materiale era 
presiune mare,
Pe lingă aceste 
mc- cu care se 
tau, minerii ;
mai aveau și o altă sar
cină, aceea de a pregăti 
exploatarea stratului 7. 
In adunările generale de 
partid, in ședințele de 
grupă sindicală, comu
niștii, oamenii muncii 
au venit cu propuneri, cu

i dificilă, 
excesivă, 

proble- 
confrun- 

sectorului

soluții tehnice de redre
sare a producției de căr
bune. „Botezul" stra
tului 7, ne spunea Nico
lae Șufan, adjunctul șe
fului de sector, trebuia 
pregătit.

Prima brigadă care a 
atacat noul strat a 
fost cea a lui Cons

tantin Ciocan, miner, ca-

Mihai PĂTRAȘCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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O inițiativă fericită a 
reunit forțele fanfarelor 
din Valea Jiului. Cîteva 
zile la rînd, sub baghe
ta dirijorului Alexandru 
Drăgan, fanfara repre
zentativă a minerilor din 
Valea Jiului și-a onorat 
repetițiile cu multă fer
voare și optimism. în- 
frîngînd prejudecata, cum 
că n-ar fi posibilă o ase
menea reunire, 
va a deschis largi 
lități de afirmare 
că acestui gen de 
ție cu tradiție în 
ca românească.

inițiati- 
posibi- 
artisti- 
forma- 
muzi-

Trecînd dc la simplu 
complex, fanfara 
rilor în numai cîteva zi
le a reușit să atace cu 
ușurință marșul de con
cert „Unirea" de Emi- 
lian Ursu, destul de di
ficil din punct de vedere 
al compoziției, impunînd 
suflătorilor instrumen
tiști inteligență și tact în 
abordarea registrului ar
tistic. S-a făcut un pas 
serios în ceea ce privește

la 
mine-

e

3

z

Valeri u COANDRĂȘ

(Cont. în pag. a 2-a)
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Avanpremieră 
la o reușită 

artistică
Urmare din pag I)
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cultură, investiții, în ce
lelalte domenii ale acti
vității economice, politi
ce și sociale, subliniind 
creșterile importante ob
ținute la producția in
dustrială fizică,- marfă, la 
producția netă și pentru 
export. De asemenea, au 
fost relevate rezultatele 
bune obținute in anul tre
cut în agricultură, datori
tă cărora contribuția ju
dețului la fondul centra
lizat al statului a sporit

Subliniind rezultatele ob
ținute, raportul prezentat 
și participanții la dezbateri 
au arătat, totodată, că a- 
cestea puteau fi mai bune 
dacă în activitatea unor 
organe și organizații de 
partid, de sindicat și 
U.T.C., a unor consilii ale 
oamenilor muncii nu se 
manifestau o seamă de 
lipsuri și neajunsuri, dacă 
se acționa cu mai multă 
hotărîre pentru soluționa
rea unor probleme pri
vind organizarea muncii, 
întărirea ordinii și disci
plinei, folosirea la maxi
mum a timpului de lucru 
și a utilajelor din dotare. 
S-a relevat, de asemenea, 
că s-au manifestat unele 
lipsuri și in activitatea 
politico-organizatorică, de 
educare a oamenilor mun
cii, în special a tineretu
lui, în spirit revoluționar, 
patriotic. în scopul elimi
nării acestor neajunsuri și 
îmbunătățirii generale a 
activității a fost sublinia
tă necesitatea ca în peri
oada următoare, organele 
și organizațiile de partid 
să situeze în centrul preo
cupărilor lor dezvoltarea 
intensivă a economiei ju
dețului, a principalelor ra
muri industriale — mi
nerit, energetică, siderur
gică — ridicarea calitativă 
a activității în agricultu
ră, creșterea eficienței e- 
conomice în toate sferele 
de activitate. în industrie, 
prioritară este acțiunea 
pentru realizarea unor 
ritmuri înalte de produc
ție, care să permită înde
plinirea planului și recu
perarea rămînerilor în 
urmă, înregistrate în pe
rioada 1981—1982 la pro
dusele de bază cum sînt : 
cărbune, energie electrică 
pe bază de cărbune, fontă, 
oțel și ciment.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Confe
rința Națională a partidu
lui și în cuvîntarea la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din 29 
ianuarie a.c. sînt necesare 
măsuri hotărîte pentru 
înfăptuirea neabătută a 
programelor de creștere 
mai puternică a producției 
de cărbune, de substanțe 
minerale utile, metalifere 
și nemetalifere. în acest 
sens, organizațiilor de 

partid din Valea Jiului, 
conducerilor unităților mi
niere și Combinatului mi
nier le revine sarcina de 
a mobiliza toate forțele 
pentru a da economiei na
ționale mai mult cărbu
ne energetic și cocsifica- 
bil. în condițiile noului 
program de lucru aplicat 
în minerit, trebuie să se 
depună eforturi pentru 
perfecționarea organizării 
producției și a muncii, a- 
sigur'area folosirii mai de
pline a mașinilor, utilaje
lor, cît și a fondului de 
timp de muncă al munci
torilor, paralel cu inten
sificarea preocupărilor 
pentru asigurarea capaci
tăților de producție, me
canizarea lucrărilor minie
re și îmbunătățirea calită
ții cărbunelui extras. Tre
buie să se acționeze pen
tru creșterea în continuare 
a numărului de muncitori 
care lucrează direct în căr
bune și pregătirea condiți
ilor de organizare a acti
vității cu foc continuu, în- 
cepînd cu semestrul al 2- 
lea al acestui an. De 
asemenea, pentru dezvolta
rea capacităților de pro
ducție din Valea Jiului 
este necesară realizarea 
integrală a planului de 
deschideri, urgentarea lu
crărilor de dare în exploa
tare a minelor Petrila și 
Lupeni Sud, cît și a unei 
noi zone de exploatare în 
cariera Cîmpu lui Neag. 
De asemena, este necesar 
să se asigure toate condiți
ile pentru a pune în func
țiune în luna iunie noua 
capacitate de preparare 
de la Petrila.

Conferința Națională a 
partidului a stabilit noi 
sarcini pentru sporirea 
producției de energie e- 
lectrică. Avem datoria să 
acționăm cu toată hotărî- 
rea pentru realizarea pla
nului în acest domeniu 
și, în primul rînd, la e- 
nergia electrică pe bază de 
cărbune. Paralel cu preo
cuparea pentru sporirea 
livrărilor de cărbune ener
getic din Valea Jiului și 
îmbunătățirea calității lui, 
organizațiile de partid și 
conducerile termocentra
lelor Deva și Paroșeni tre
buie să acorde atenție mai 
mare efectuării lucrărilor 
de reparații și de asigura
re a funcționalității agrega
telor și instalațiilor.

Pentru sporirea contri
buției județului la pro
ducția de energie electri
că, trebuie să acordăm 
toată atenția înfăptuirii 
programelor de punere în 
funcțiune a obiectivelor de 
amenajare hidroenergetică 
Rîul Mare — Retezat, pre
cum și a microhidrocen- 
tralelor. Aceasta impune 
o mai mare mobilizare 
a constructorilor și pro- 
iectanților, astfel ca în 
anul 1983 să se realizeze 
un volum sporit de lucrări 

și recuperarea rămînerilor 
în urmă înregistrate pînă 
în prezent.

Sarcini importante le re
vin în acest an și în în
tregul cincinal unităților 
siderurgice. Este necesar 
ca organizația de partid 
și conducerea combinatu
lui de la Călan să ia mă
suri hotărîte pentru a so
luționa problemele de care 
depinde realizarea pro
ducției planificate de fon
tă și cocs, de a asigura a_ 
tingerea parametrilor pla
nificați la noile capacități 
puse în funcțiune, cît și 
întărirea ordinii și disci
plinei în producție, elimi
narea neajunsurilor ma
nifestate în organizarea 
muncii, pregătirea și fo
losirea forței de muncă, 
în combinatul siderurgic 
Hunedoara va trebui să 
stea și în continuare pe 
prim plan preocuparea 
pentru realizarea produc
ției de oțel și laminate, di
versificarea sortimentală, 
îmbunătățirea calității și 
respectarea obligațiilor 
contractuale către —bene
ficiari.

în acest an și în actua
lul cincinal unitățile eco
nomice din celelalte ra
muri — construcții de 
mașini, chimice, industri
alizarea lemnului și mate
rialelor de construcții — 
vor trebui să asigure fa
bricarea utilajelor necesa
re extinderii mecanizării 
în special în minerit, a 
produselor chimice pentru 
reperele destinate industri
ei de automobile, valorifi
carea superioară a resur
selor de materii prime din 
județ și livrarea ritmică a 
produselor din lemn, ci
ment, produse prefabri
cate din beton, alte ma
teriale necesare programu
lui de investiții. Condu
cerea întreprinderii de uti
laj minier Petroșani tre
buie să aibă permanent în 
atenție recuperarea restan
ței de utilaje destinate în 
principal unităților mini
ere din Valea Jiului și 
respectarea strictă a pro
gramului de fabricație.

în sectorul forestier, de 
industrializare a lemnului 
și a materialelor de cons
trucții va trebui să se pu
nă un accent mai mare pe 
respectarea planului sor
timental, valorificarea su
perioară a fondului fo
restier de care dispune ju
dețul. De asemenea, uni
tățile de industrie ușoară 
din județ trebuie să ia mă
suri în continuare pentru 
diversificarea gamei de 
produse și creșterea o- 
fertei pentru export.

Raportul prezentat ple
narei și participanții la 
dezbateri au arătat că pen
tru crearea condițiilor re
alizării planului și recupe
rarea restanțelor este ne
cesar ca în toate unități
le industriale să se ia mă

suri ferme de folosire mai 
deplină a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, de 
respectare a programelor 
de reparații și întrețineri 
și ridicarea nivelului ca
litativ al lucrărilor, de 
creștere a producției de 
piese de schimb.

Unitățile de transport să 
asigure o operativitate mai 
mare a fluxului de trans
port al materiilor prime și 
materialelor, .cît și a pro
duselor finite, printr-o mai 
bună folosire a mijloacelor, 
eliminarea staționărilor, 
deservirea mai promptă a 
benficiarilor.

în ce privește investiți
ile s-a subliniat că în a- 
nul 1983 sarcinile sînt deo
sebit de mobilizatoare, vo
lumul acestora ridieîndu-se 
la aproape 10 miliarde lei. 
De aceea, este necesar ca 
organele și organizațiile de 
partid, consiliile oameni
lor muncii din unitățile de 
construcții și cele benefi
ciare să situeze pe prim 
plan realizarea investițiilor 
productive, a capacităților 
din minerit, siderurgie, e- 
nergetică, ca și a locuințe
lor.

Realizarea planului în 
industrie, construcții,
transporturi și în celelal
te ramuri impune, de ase
menea, o activitate susți
nută în domeniul cercetă
rii științifice, o concentra
re mai puternică a forțelor 
pentru introducerea pro
gramului tehnic și soluțio
narea problemelor tehnice 
și tehnologice.

Este necesar, de ase
menea, să se asigure rea
lizarea măsurilor stabili
te privind recuperarea și 
refolosirea materiilor pri
me și materialelor și fo
losirea în mai mare măsu
ră a resurselor secundare 
de energie.

Pentru înfăptuirea obiec
tivului trasat de Confe
rința Națională a partidu
lui privind realizarea unei 
noi calități a muncii și 
vieții, trebuie să se acorde 
o atenție deosebită crește
rii productivității prin or
ganizarea superioară a pro
ducției și a muncii, extin
derea mecanizării, intro
ducerea progresului teh
nic, a asistenței tehnice 
la toate locurile de pro
ducție. în același timp, 
organele și organizațiile 
de partid, de masă și ob
ștești, consiliile populare, 
instituțiile de învățămînt, 
consiliile oamenilor mun
cii vor lua măsuri efici
ente de asigurare a forței 
de muncă, în mod deose
bit pentru unitățile mi
niere, siderurgie și pentru 
celelalte meserii deficita
re. Trebuie să se acțione
ze cu mai multă insisten
ță pentru îmbunătățirea 
pregătirii profesionale a 
tuturor cadrelor.

Raportul prezentat ple
narei, precum și vorbitorii

in- 
nea- 

manifes- 
rutină 

de în- 
statului, 

averea

au acordat o atenție deo
sebită realizării sarcinilor 
din agricultură.

.în domeniul silviculturii 
accentul trebuie pus pe 
îndeplinirea sarcinilor din 
Programul național de 
dezvoltare și conservare a 
fondului forestier.

în cadrul plenarei a 
fost subliniat faptul că în
făptuirea sarcinilor im
portante care stau în fața 
oamenilor muncii din ju
dețul nostru în acest an și 
în actualul cincinal în in
dustrie, agricultură, inves
tiții, în celelalte domenii, 
impune și în continuare 
afirmarea cu mai multă 
putere a spiritului revolu. 
ționar în întreaga activi
tate a organelor și orga
nizațiilor de partid, a gîn- 
dirii creatoare bazate pe 
experiența maselor, 
transigența față de 
junsuri, față de 
țările de inerție, 
și conservatorism, 
călcare a legilor 
de sustragere din 
obștească, față de tot ce
ea ce este perimat și frî- 
nează desfășurarea norma
lă a muncii.

învățămîntul politico- 
ideoiogic, propaganda prin 
conferințe, formele mun
cii politice de la om la 
om, propaganda vizuală 
trebuie să fie mai mult 
și mai bine axate pe sar
cinile ce revin fiecărei 
unități din planul de dez
voltare economico-socială.

Plenara a adoptat unele 
măsuri organizatorice : a 
ales în Biroul Comitetu
lui județean de partid și 
în funcția de secretar cu 
probleme sociale pe tova
rășa Maria Mocanu. A co
optat în comitetul județean 
de partid și l-a ales ca 
membru al Biroului pe 
tovarășul Teofil Bogdan, 
șeful secției organizatori
ce și a cooptat în Comite
tul județean de partid pe 
tovarășa Floarea Dîrvan.

Plenara lărgită a Co
mitetului județean de 
partid cu activul 
a adoptat un am
plu program de măsuri în 
scopul îmbunătățirii acti
vității organelor și organi
zațiilor de partid, de masă 
și obștești, a consiliilor oa
menilor muncii din uni
tățile industriale, agricole 
de investiții și din cele
lalte domenii, mobiliză
rii mai puternice a colec
tivelor de oameni ai mun
cii pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului 
XII-lea, ale 
Naționale, a indicațiilor și 
orientărilor 
secretarul general al parti
dului, tovarășul 
Ceaușescu, pentru 
zarea exemplară a 
nilor de plan pe anul 1983, 
pe întregul cincinal.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul Ilie Verdeț. 

al
Conferinței

stabilite de

Nicolae 
reali- 
sarci-

promovarea folclorului 
local, piesa a doua pre
gătită pentru concurs 
„Suită de dansuri de pe 
Valea Jiului" de Savel 
Horceag, valorifică în a- 
celași timp frumoasa tra
diție a melosului popu
lar al Văii și capacitatea 
artistică a instrumentiș
tilor. Tot aici putem a- 
dăuga preocupările di
rijorului Alexandru Dra
gan care a compus mar
șul „Minerii", evocînd 
prin mijloacele specifice 
ar.tei frumoasa meserie 
a minerului, cel care 
scoate din adîncuri lu
mina și căldura pentru 
țara noastră.

în mod deosebit sub- ' 
liniem aportul tuturor 
instrumentiștilor, peste 
70 la număr, a căror vi
vacitate nu poate fi ju
decată în funcție de vârs
tă (de la 13 la 76 ani) 
pentru că toți alcătuiesc 
o formație omogenă, do
vedind deopotrivă tine
rețe, inspirație și dorin
ță de afirmare.

Aceste câteva conside
rente subliniază încheie
rea unei etape de pregă
tire a fanfarei mineri
lor în fața generoasei 
competiții care se numește 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României", a fazei 
județene ce îi va încu
nuna eforturile dumini
că, 27 februarie 1983. Spe
răm ca prezența ei să se 
constituie într-o deplină 
reușită artistică. îi dorim 
succes din toată inima.

(Urmare din pag. 1)

în spiritul unui bun o- 
bicei, încetățenit la Le
nea de vreo trei-patru ani, 
mîine la ora 17, soliștii și 
formația de muzică popu
lară vor prezenta, la cămi
nul cultural din satul Jieț, 
spectacolul „Cîntec drag 
din plai de dor".

■ Astăzi, la Casa de 
cultură din Petroșani, for
mațiile artistice ale ele
vilor se întrec în cadrul 
faze: județene a Festiva
lului național „Cintarea 
României".

■ în programele de ac
tivitate ale clubului sin
dicatelor din Petrila, ca 
în fiecare sîmbătă și du
minică, nimic altceva de- 
cît niște banale seri disco- 
educative (sic !).

Colectivul sectorului a depășit momentul greu
(Urmare din pag 1)

i re la cei 32 de ani ai 
i săi, Îs îi are lucrați în 
l abataj.
i Ovidiu Popa, Gheorghe 
i Maftei, Vasile Murgu, 
i Dumitru Ciulu sini nu

mai cîțiva dintre autorii 
succeselor obținute în a- 
cest an — plus 1 300 to
ne cărbune la zi.

O altă brigadă destoini
că care nu a schimbat 
numai stratul 15 cu 7, ci 
și metoda de lucru (cu 
susținere SVJ) este 
brigada lui Mihai Potsch. 
Deci ortacii lui nea Mi- 

; hai au făcut primii pași 
i pe calea mecanizării, 
i Greutățile inerente în

ceputului au fost învin
se. Oamenii au înțeles 
noul, s-au obișnuit cu el, 
au îndrăgit chiar meca
nizarea. Rezultatul ? 600 
tone de cărbune extras 
la zi peste prevederile 
planului. Dacă-i întrebi 
de mecanizare pe orica
re dintre minerii Vasile 
Paul, Marcel Tucaciuc, 
Grigore Bulbucan, Viorel 
Oprinescu, Mircea Gurchi, 
îți vor răspunde: „era 
necesară, prezintă mai 
multă siguranță în ex
ploatare și, de ce să n-o 
spunem, conduce la spo
rirea randamentelor".

h n efortul general de 
I redresare a activi- 
" lății de extracție, de 

sporire a producției de 
cărbune, nu putem să nu 
amintim și brigăzile de 
pregătiri conduse de Mi
hai Vieru, Constantin 
Hurezanu, Vasile Mihai 
și Gheorghe Arvulescu, 
brigăzi care acționează 
cu răspundere muncito
rească, comunistă pen
tru a pune in funcțiune 
înainte de termenul pla
nificat noi capacități de 
producție. Minerii din 
aceste brigăzi, fie că se 
numesc Rotaru, Brăniș- 
teanu, Palade, Tamași, 
sau Chira, dau dovadă de 
pricepere, dăruire în mun
că, sînt hotărîte să facă 
tot ce depinde de ele pen
tru a da țării cărbune 

mai mult, mai bun, mai 
ieftin.

Redresarea producției 
de cărbune — sal
tul de la minus 

24 800 tone in '82 la plus 
1500 tone în perioada care 
a trecut din acest an — 
este meritul oamenilor, 
este o dovadă a mobili
zării exemplare, a pri
ceperii și dăruirii între
gului colectiv. Din rin- 
durile acestor oameni a- 
mintim pe Ioan Boros, 
Cornel Rusu, Ionel Mi
hai, Ion Liscanu, Gheor
ghe Lupoie, loan Savu, 
Aurel Oargă, Stan Ilie. 
Nicolae Anghelescu, 8 
Gheorghe Dinuță și mulți i 
alți ortaci de-ai lor.

ÎN PICIOARELE 
MINCIUNII

l

Iîn ziua de 22 februa
rie 1983, posesorul și con-

■ ducătorul, autoturismului 
I cu numărul de înmatri- 
Iculare 3-HD-1646 din

Uricani, Aurel Curucu, 
s-a prezentat la miliție și 

Ia reclamat : mi-a fost 
lovită mașina în fața 
blocului. În realitate, 
după cum au stabilit cu 
exactitate organele de 
miliție, Aurel Curucu, 

Iîși șifonase mașina, cu 
o zi înainte, în lovitu
ra pe care a dat-o unei » __  __ __ __ __  

căruțe. Ca să i se piardă 
urmele, s-a grăbit să ple
ce de la locul faptei, dar 
s-a convins ulterior că 
fuga nu e totdeauna să
nătoasă, iar minciuna e 
cu picioare scurte. O do
vadă în plus faptul că 
i-a fost reținut permisul 
de conducere în vederea 
susținerii unui nou exa
men psihologic.

x
Duminică, 27 februarie 

a.c., au drept de circula
ție autoturismele pro
prietate personală. în
matriculate cu număr 
FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiului 

Petroșani

I

I
I
I
I
I
I
I
I
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„Dorim ca încă din 
acest trimestru să tre
cem la măsuri prac
tice, organizatorice și 
'tehnice, 
realizării 
acest an 
prezintă 
programelor 
te și adoptate de Con
ferința 
Practic, 
trebuie să realizăm o 
producție de 160-170 
mii tone pe zi".

în vederea 
planului pe 
- care re- 
prevederile 

elabora-

Națională, 
la cărbune

NICOLAE CEAUȘESCU

i
I

Hotărîți să înfăptuiască obiectivul decisiv pentru obținerea________________ I
Minerii Văii Jiului, mobilizați spre un singur țel I 

REALIZAREA PLANULUI i

independenței energetice a țării

Dezbaterile adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii din cadrul C.M.V.J
Angajare pentru continua 

creștere a producției
ING. IULIAN COSTES- 

CU?. directorul I.M. Lonea: 
„în anul 1982, deși efor
turile depuse de întregul 
colectiv nu au lipsit, pla
nul I.M . Lonea la pro
ducția de cărbune n-a fost 
realizat. Cu prilejul adu
nării generale la nivelul 
întreprinderii noastre am 
dezbătut cauzele nereali- 
zării sarcinilor de produc
ție și am stabilit un plan 
de măsuri pentru a depăși 
greutățile cu care ne-am 
confruntat, pentru a e- 
limina neajunsurile și a 
crea toate condițiile în 
vedera redresării activi
tății și intrării pe făgașul 
îndeplinirii planului. Mă- 
șurile stabilite sînt în 
curs de finalizare. Punem 
un accent deosebit pe în
făptuirea măsurilor care 
c izează creșterea produc- 
ti’ Aății muncii. în acest 
scop vom pune în func
țiune toate cele patru com
bine din dotare, vom ex
tinde metoda susținerii 
abatajelor cu tavan de 
rezistență și vom mări 
gradul de concentrare a 
fluxului de transport pe 
benzi.

Măsurile stabilite cu pri
lejul trecerii la noul pro
gram de lucru au condus 
la rezultate îmbucurătoa
re. în condițiile creșterii 
producției zilnice cu 1 400 
de tone, colectivul nostru 
a reușit să îndeplinească 
zilnic preliminarul și să 
livreze o producție supli
mentară. Pînă la 23 fe
bruarie a.c. de la I.M. Lo-
nea au fost raportate 1000 
tone de cărbune peste sar
cinile planului pe luna 
februarie. Avem în față 
perspectiva clară a recu
perării restanței față de 
planul pe luna ianuarie 
a acestui an și a depășirii 
planului anual de produc
ție. Iată pe ce mă bizui 
cînd, în numele întregu
lui colectiv al întreprin
derii, ne angajăm să depă
șim cu 5000 tone de căr
bune sarcina planului pro
ducției de cărbune, care 
ne revine în anul 1983“.

IOAN SAV, președintele 
c.o.m. — I.M. Lupeni : „Țin 
să exprim și cu acest pri
lej, în numele colectivului 
I.M. Lupeni recunoștința 
noastră fierbinte pentru 
grija deosebită pe care o 
manifestă conducerea
partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, față de mineri, față 
de toți oamenii muncii. 
Sîntem hotărîți să răs
pundem prin fapte de 
muncă acestei griji, să fa
cem totul pentru a da ță
rii cit mai mult cărbune, 
conștienți de sarcinile care 
ne revin pentru a asigura 
dezideratul independenței 
energetice a țării. în adu
narea generală a oameni
lor muncii de la I.M. Lu
peni, care a avut loc re- 

cen't, am stabilit un pro
gram de măsuri pentru 
înlăturarea neajunsurilor 
cu care ne-am confruntat 
in anul 1982. Trecerea la 
înfăptuirea prevederilor 
din programul de măsuri, 
primele rezultate dobîn- 
dite după trecera la noul 
program de lucru, ne per
mit să exprimăm convin
gerea că în anul 1983 vom 
realiza și depăși planul 
producției de cărbune coc- 
sificabil. Pe această bază 
sînt împuternicit să dau 
glas hotărîrii întregului 
nostru colectiv de a depăși 
cu 20 000 tone de cărbune 
cocsificabil sarcinile pla
nului anual“.

Instantaneu de Ia adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din 
cadrul Combinatului minier Valea Jiului. Foto : Ștefan NEMECSEK

PETRE SCRADEANU, 
miner, șef de brigadă I.M. 
Livezeni : „în condițiile
noului program de lucru, 
brigada noastră a reușit 
să atingă productivități de 
13 tone pe post. La zi, în 
luna februarie, din aba
tajul nostru au fost expe
diate la suprafață 500 de 
tone de cărbune peste sar
cinile de plan. Rezultate
le noastre ar putea să fie 
și mai bune. Dar pentru a- 
ceasta cerem să se acorde 
o mai mare atenție cali
tății pieselor de schimb. 
Datorită slabei calități a 
unor piese de schimb, sau 
a unor utilaje cum sînt 
grinzile metalice, pinioa- 
nele la TR-3, bobinajul u- 
nor motoare electrice, 
utilajele din dotare nu 
sînt folosite la întreaga 
capacitate, se produc în
treruperi păgubitoare în 
continuitatea producției. 
Brigada noastră a învins 
astfel de dificultăți și 
și-a îndeplinit integral 
angajamentul anual astfel 
că ni-1 reînnoim : vom 
extrage pînă la sfîrșitul 
anului 2 000 tone de căr
bune peste sarcinile pla
nului anual**.

în spiritul înaltelor comandamente puse în fața 
minerilor prin hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului, subliniate din nou în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidu
lui, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de conducere, specialiști și munci
tori din industria minieră și geologie, pafticipanții 
la adunarea generală a reprezentanților oamenilor 
muncii din cadrul C.M.V.J., care s-a desfășurat în 
ziua de 24 februarie la Petroșani, au expri
mat liotărîrea unanimă de a realiza 
integral sarcinile ce revin în acest an bazinului 
carbonifer al Văii Jiului în creșterea producției de 
cărbune. Prin măsurile prezentate și propunerile fă
cute, prin angajamentele asumate, purtătorii de cu- 
vînt ai minerilor din Valea Jiului au dat glas voin
ței lor unanime de a materializa în fapte rodnice 
de muncă recunoștința ce o poartă partidului și 
statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Minerul de onoare, pentru condițiile de muncă și 
viață create. în pagina de față, consemnăm, în sin
teză, cuvîntul participanților Ia dezbaterile adună
rii, cuvînt ce dă expresie hotărîrii minerilor Văii 
Jiului de a contribui plenar la dezvoltarea bazei 
energetice a economiei naționale.

Ing. OVIDIU AVRA- 
MESCU, directorul I.M. 
Bărbăteni : „Eforturile co
lectivului nostru au fost 
îndreptate în anul trecut 
spre realizarea unui cît 
mai mare volum de lu
crări miniere de pregătiri, 
soldîndu-se cu depășirea 
planului la acest indica
tor cu 540 ml. Și în con
tinuare punem accentul 
pe creșterea liniei de front, 
concomitent preocupîn- 
du-ne să asigurăm o cît 
mai bună calitate a revi
ziilor și reparațiilor la u- 
tilajele de mecanizare de 
care dispunem, astfel îneît 
să putem să ne realizăm

Mecanizarea și perfecționarea 
profesională—obiective

prioritare de acțiune
GEZA KALMAN, miner 

șef de brigadă la I.M. Pa- 
roșeni : „O problemă deo
sebită care se pune în în
treprinderea noastră o 
constituie faptul că nu a- 
vem suficient front de lu
cru pentru realizarea pla
nului. Marile rămîneri în 
urmă care s-au adunat la 
deschideri și pregătiri ne
cesită circa 6—7 luni de 
lucru pentru a fi lichidate. 

sarcinile la producția fi
zică de cărbune.

în condițiile 
noului program 
în subteran, 
medie zilnică a 
nivelul planificat al 
ductivității muncii în 
bataje îl realizăm, 
punerea în funcțiune 
noi capacități 
și asigurarea 
organizatorice 
ne conducă la

. narea 
extractiv, 
tru se 
zeze în acest an, peste pre
vederi, 5 000 tone de căr
bune cocsificabil**.

aplicării 
de lucru 
producția 

sporit, iar 
pro- 

a- 
Prin 

a 
productive 
condițiilor 

capabile să 
perfecțio- 

întregului proces 
colectivul nos. 

angajează să reali-

în aceste condiții, evident 
că va trebui să se acorde 
o atenție sporită mecani
zării lucrărilor de inves
tiții, stabilirii unui pro
gram concret de recupe
rare a rămînerilor în urmă, 
accelerării ritmului de 
execuție a lucrărilor. 
Din experiența de pînă a- 
cum în executarea lucrări
lor de pregătiri cu ajuto
rul combinelor de înain

tare se desprinde că este 
necesară introducerea și 
extinderea micii mecani
zări, a mijloacelor ajută
toare. Numai astfel se va 
putea obține și menține 
un ritm înalt de avansare 
pe tot parcursul execuției 
lucrărilor de înaintare, de 
investiții. Marea mecani
zare trebuie susținută 
activ de mica mecanizare**.

Ing. IACOB STOICA, șe
ful sectorului II — produc
ție, I.M. Uricani: „în a- 
cest an, producția pe care 
urmează să o extragem 
va fi realizată în proporție 
de 90 la sută în abataje 
dotate cu complexe me 
canizate de susținere și tă
iere. în acest scop, se află 
în stadii avansate de in
troducere un al doilea 
complex mecanizat de ma
re înălțime. La grija per
manentă a partidului, și 
statului, care ne-au asi

Accent sporit pe accelerarea 
lucrărilor miniere de pregătire 

si investiții
Ing. BUJOR BOGDAN, 

șeful sectorului XI — in
vestiții al I.M. Petrila : 
„Colectivul sectorului 
nostru a încheiat anul
1982 cu realizarea peste 
prevedri a 348 ml de lu
crări miniere, a unui vo
lum de investiții supli
mentar în valoare de 2,5 
milioane lei. în condițiile 
depășirii productivității 
muncii planificate cu 7,9 
la sută. Au fost puse în 
funcțiune importante o- 
biective miniere pentru 
creșterea capacității vi
itoare de producție.

în lumina sarcinilor sta
bilite la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
în anul 1983 urmează să 
executăm un volum de lu
crări miniere complexe 
cu 29 la sută mai mare ca 
în 1982 Pornind de la a- 
ceste sarcini, adunarea 
generală pe sector a relie
fat căile interne de bază 
pe seama cărora ne vom 
îndeplini aceste sarcini. 
Problema nr. 1 pentru co
lectivul nostru este asi
gurarea cadrelor, integra
rea și calificarea lor. în

Noile capacități de preparare 
puse la termen în funcțiune

GIIEORGHE PANĂ, 
secretarul comitetului de 
partid a) preparației Lu
peni : „Pentru realizarea 
sarcinilor sporite de plan 
în ceea ce privește pro
ducția de cărbune livrat 
și spălat, inclusiv la căr- 
!>u 'ele pentru cocs, este 
i' -ar să se acorde aten- 
I. u venită punerii în 
fi noțiune a noilor capa
cități de preparare la 
Petrila și Coroești. Rit
murile de execuție. de pe 
șantierele de la Petrila și 
Coroești (ale I.C.M.M. — 
n.n.) nu sînt satisfăcătoa
re. Termenele de punere 

gurat posibilitatea să uti
lizăm în procesul extrac
tiv cele mai avansate teh
nologii de extracție, utila
je cu parametri de vîrf 
în exploatarea cărbunelui, 
colectivul nostru răspunde 
prin fapte. Reușim să rea
lizăm în abatajele dotate 
cu complexe nivele duble 
și chiar triple ale produc
tivității muncii. Eforturi
le organizatorilor din sec
torul nostru sînt îndrep
tate în acest moment spre 
întărirea ordinii și disci
plinei muncitorești. Ne 
preocupă, de asemenea, spe
cializarea personalului pen
tru munca în condițiile 
gradului înalt de mecani
zare a operațiilor din sub
teran. Aceasta constituie 
chezășia realizării planu
lui la producția fizică dc 
cărbune cocsificabil, este 
principala noastră sarci
nă**.

acest scop am sporit deja 
numărul muncitorilor în
cadrați, iar pentru ridi
carea pregătirii profesio
nale am înființat un curs 

de calificare special pen
tru lucrătorii din investi
ții**.

ILIE CHIRON, miner 
șef de brigadă, sectorul de 
deschideri al I.M. Vulcan : 
„în anul 1983, prin lucră- > 
rile de deschideri pe care 
le efectuăm cu 
brigada peste 70 la sută 
din producția minei se va 
extrage pe noile magis
trale ale cărbunelui de la 
orizontul 360. De aceea, . 
condițiile ce se crează prin 
trecerea la noul program 
de lucru în subteran, re
prezintă una din măsurile , 
de bază care contribuie 
la concentrarea produc- ■ 
ției, la simplificarea fiu- ’ 
xului de extracție a căr- . 
bunelui, respectiv posibi
litatea unei mai bune a- 
provizionări tehnico-ma- 
teriale a brigăzilor și 
creșterea capacității de 
extracție, în paralel cu 
reducerea numărului per
sonalului auxiliar**.

în funcțiune au mai fost 
amînatc. Nu se mai poate 
tolera. Se impun măsuri 
ferme pentru respectarea 
termenelor- de punere în 
funcțiune, fără de care 
nu se poate realiza pla
nul producției marfă, pe 
sortimente al C.M.V.J. A- 
ceasta cu atît mai mult 
cu cît noi, preparatorii 
ne-am propus să ocupăm 
locul I în întrecerea soci- 
alistă pe acest an a pre
paratorilor de cărbune din 
țară. Sîntem hotărîți să 
ne îndeplinim acest an- 
gajament**. _ . »

i
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Vizita de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in R. P. Bulgaria
La marele Combinat petrochimic de la Burgas

(Urmare <fln pap. h

general adjunct al combi
natului, a salutat cu deo
sebită căldură pe înalții 
soli ai poporului român, 
invitîndu-i apoi, să cu
noască aspecte privind 
activitatea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, s-a reînWnit 

cu tovarășul Todor Jivkov
(Urmare din pop. !)

in legătură cu rezultatele 
vizitei, precum și convinge
rea că aceasta reprezintă 
o contribuție importantă 
la întărirea în continua
re a relațiilor de priete
nie frățească, solidaritate 
și colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia șl Republica Popuiaiă 
Bulgaria, dintre cele do
uă popoare vecine și prie
tene.

înalții oaspeți români 
iau cunoștință de faptul 
că, in prezent, combina
tul realizează o gamă lar
gă de produse.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. 
împreună eu tovarășul To

A fost reafirmată voința 
României și Bulgariei de 
a conlucra tot mai strîns 
pe plan internațional, de 
a contribui împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu 
toate forțele progresiste, 
antiimperialiste. la trium
ful cauzei destinderii și pă
cii.

★
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat, vineri, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la un dineu 
intim oferit de tovarășul 

dor di vito v, au fost invi
tați să viziteze fabricile 
combinatului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a feliciat căldu
ros pe chimiștii din Bur
gas pentru succesele ob
ținute și le-a urat să ob
țină în continuare rezul

Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Cen. 
trai al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

★
Vineri seara s-au în

cheiat convorbirile ofici
ale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consi

tate tot mai bune. Secre
tarul general al partidului 
a apreciat că există con
diții pentru o largă cola
borare între chimiștii ro
mâni și cei bulgari și a 
subliniat necesitatea de a 
se acționa cit mai repede 
și eficient în această di
recție.

liului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov au apreciat 
munca desfășurată și au 
exprimat convingerea că 
prin rezultatele sale, a- 
ceastă nouă întîlnirc la 
nivel înalt româno-bulga- 
ră, a 30-a în ultimii 18 
ani, se va înscrie ca un 
moment deosebit de în
semnat în dezvoltarea le
găturilor prietenești din
tre cele două partide, țări 
și popoare.

în legătură cu rezultate
le vizitei și convorbirilor 
purtate a fost adoptat un 
comunicat comun.

memento
FILME

= PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie î to spațiu ș Unî- 
î rea: Aii Baba Și cei 40 
| de hoți, I-II.
i LONEA: Ilustrate cu 
i flori de cîmp.
; VULCAN — Luceafărul: 
| Sfinx.
I LUPENI — Cultural s 
I Prea tineri pentru riduri. 
= URICANI : Provocarea 
i dragonului.
î

TV

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
Ipostazele istorico- 
geografice ale Du

A

întreprinderea de asistență 
tehnică si service Brașov* •

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA
— 1 motostivuitorist pentru depozitul

din Petroșani — Uricani

Condiții de încadrare și retribuția, conform 
Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

Informații și prezentarea — în Tîrgu 
Jiu la C.S- al I.A.T.S. Brașov din strada Zam
bilelor nr. 12, telefon 1275! sau 18010.

nării.
Partea I.

11.30 Desene animate. 
12,00 Ora de muzică. 
13,00 Să cînte copiii.

Program muzical
ii terar.

13.30 La sfîrșit de săp- 
tămină (I).

18.30 Februarie — cro
nica evenimente
lor politice.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit dc săp- 

tămînă (II).
19,35 Teleenciclopedia. 
20,05 Mondovision.
20.30 Film serial.

Pasăre de pradă".
Premieră pe țară.
Producție a stu
diourilor engleze. 
Episodul 1.

21,15 „Cine ești tu ?“ —
fantezie muzical- 
distractivă.

22,00 Telejurnal.
22,10 Romanțe, cîntece 

de voie bună.

Kou în centrul de reședință al municipiului Petroșani

Complexul comercial cu profil 
metalo-chimice „Parîngul"

Marfa care nu se vede, nu se vinde...

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.

In vederea lărgirii 
frontului de desfacere 
a mărfurilor și a po
sibilităților de a pune 
la dispoziția cumpără
torilor cit mai multe 
din articolele existen
te în depozit, in 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 

șeaua principală a ora
șului Petroșani, canti
tatea, bogăția și calita
tea mărfurilor expuse, 
precum și soliei tudinea 
personalul ui de servire 
vor compensa efortul 
deplasării dv. la noul 
nostru magazin „PA
RÎNGUL"

Cinci magazine 
într-unu! singur...

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

tehnice :

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

de uz gospodăresc.

— televizoare
— aparate de radio
— radiocasetofoane
— magnetofoane
— pi k up-uri.
fi Articole de uz casnic

— vase emailate, din 
inox, tacîmuri

— 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.

S3 O gamă largă -de ar
ticole utile gospodă- 
riiloi țărănești dm 
zona Văii Jiului : 
pl ugun

— grape
— prese struguri
— rîșnițe cu ciocan
— coase

— hamuri
— căpestre
— potcoave
— multe, multe alte 

articole atit de ne
cesare în gospodă
riei proprie.

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

Veți găsi în cele 5 
magazine, grupate in
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 preteraie, zilnic, in
tre orele -8 16.

DE REȚINUT, noul 
complex ,.PARÎNGUL" 
este deschis zilnic în 
intervalul de timp pre
ferat- de dumneavoastră.
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