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i M. Lupeni

ma ri plusuri

producție
r

Printr-o mobilizare exemplară, minerii de la 
Lupeni răspund prin fapte demne de -muncă la 
chemarea țării de a da cit mai mult cărbune. Ziua 

’de 26 februarie a constituit pentru cel mai puternic 
colectiv de mineri din Valea Jiului, o zi de produc
ție record, extrăgînd 8 944 tone de cărbune coesifi- 
cabil, din care peste 1500 tone suplimentar. De la 
începutul acestei luni, plusul cumulat, se ridică la 
peste 4 000 tone de cărbune. Colectivul sectorului 
IV, cel mai puternic mecanizat sector de producție 
din întreaga Vale raportează la zi un plus de peste 
6 000 tone de cărbune. Producția extrasă suplimen
tar a fost obținută pe seama creșterii productivității 
muncii. în această lună productivitatea mum ii pla
nificată în cărbune la acest sector a fost depășită 
în medie eu 1,5—2 tone pe post. Cu depășiri însem
nate la producția fizică de cărbune se înscriu și mi
nerii sectorului V care raportează un plus de 2 000 
tone. Printre brigăzile fruntașe ale acestor două 
sectoare se numără cele conduse de cunoseuții șefi 
de brigadă Teodor Boncalo, Aurel Manda, Constan
tin Popa, Paul Grasu, Victor Butnaru, Vasilc Rusu, 
lean Rotaru, Nicolae Rusu și loan Trif.

Ritmicitate si>

Toate sectoarele 
cu plănui depășit

Ziua de sîmbătă a fost 
deosebit de rodnică pen
tru minerii,. tehnicienii 

toate 
producție 

Sarci- 
a zilei a fost 
816 tone de

și inginerii de la 
sectoarele de 
ale. minei Petrila. 
na de pian 
depășită cu 
cărbune.

Cele mai 
ale zilei le-au înregistrat 
colectivele sectoarelor IV 
cu un plus de 323 tone 
de cărbune și. respectiv, 
sectorul III cu 289 tone. 
Merite deosebite revin 
minerilor de la sectorul 
I de producție care, cu 
cele 229 tone de cărbune 
extrase suplimentar 
bătă, au recuperat 
treaga restanță pe 
o înregistraseră. La 
portau o depășire a pla
nului la producția fizică 
de cărbune de 110 tone

sîm- 
în-

care 
zi ra-

întreprinderea de 
re artificiale tip „vîsco- 
za" din Lupeni, una din 
cele mai vechi între
prinderi industriale din 
Valea Jiului. în ulti

ma vreme, prin importan
tele fonduri alocate, se 
va extinde cu noi și mo
derne hale productive.

tu imagine, aspect 
din secția răsucit.

Foto : N. ȘTEFAN

Elevii in Festivalul > 
national „Cîntarea * 

României"
Simbăiă, la Casa de i 

cultură Petroșani, timp i 
<le șapte ore non stop, i 
formațiile artistice din i 
școlile generale și lice, i 
ele municipiului s-au i 
întrecut in cadrul fa- ; 
zei județene a Festiva- i 
lului național „Cinta- i 
rea României". A fost : 
un spectacol-maraton de ; 
bună calitate multe din : 
protagoniste autodepă. ț 
șindu-se.

In pagina a 2-a, reia 
țări despre desfășura- i 
rea concursului.

MĂRȚIȘOR
V *

Buna desfășurare a pro
cesului de producție la 
întreprinderile miniere 
depinde, și nu în ultimul 
rind, de organizarea ac
tivității transportului sub
teran din fiecare între
prindere, de asigurarea a- 
provizionării locurilor de 

materiale și to- 
preluarea 
evacuarea ei 
Nou] 
stabilit 
minieră, 
a 8 ore.

muncă cu 
todată de 
dueției și 
su r rafață. 
de lucru 
industria

limburi 
sit o hună aplicabilitate și 
la sectorul VI 
de la I.M. Dîlja. 
arăta ce avantaje 
at noul program 
mă voi folosi dc 
xcmp’e concrete, 
de posturi prestate zilnic 
în cadrul programului de 
lucru organizat pe patru 
schimburi a 6 ore nu ne 
permitea o plasare co
respunzătoare la toate lo
curile dc muncă cu perso
nal calificat care să ser
vească in bune condiții

s

p ro
la 

program 
pentru 

în trei 
și-a gă-

transport 
Pentru a 
ne-a cre
de lucru 
cîteva e- 
Colo 180

sectoarelor de producție 
ale minei. în condițiile 
noului program, acest 
personal fiind organizat 
numai în 3 schimburi a 
8 ore ne permite o plasa
re optimă de efective la 
țoale locurile de muncă.

La puțul auxiliar I, puț 
pe care se face și trans
port de personal, în con
dițiile vechiului program 
de lucru se pierdeau cel 
puțin 8 ore pe zi cu 
portul personalului 
citor. în condițiile 
program de lucru 
timp s-a 
eu 3 orc pe zi, titnp 
re se poate
treaga producție 
schimb de la orizontul 300.

trans- 
mun- 

noului 
acest 
redus 
în ca-. 

extrage în- 
a unui

Totodată nu puteam asi
gura zilnic cele 9 pos

turi pe fiecare sclumb. 
care sînt necesare la acest 
puț pentru o desfășurare 
normală a activității.

La puțul orb I, prin 
se face aprovizionarea 
torului I producție, a 
torului investiții, 
materiale și pe i 
scot totodată toate 
cioacele goale din 
puteam asigura , 
decit pe două 
din patru, apărind 
dereglări. in aprovizionare. 
Nu întotdeauna asiguram 
plasarea personalului la 
acest puț în conformitate 
cu nevoile producției. Erau 
cazuri cînd noi plasam

care 
sec- 
sec- 

cu 
unde se 

• căru- 
mină nu 
personal 

schimburi 
dese

• I 
iscau 

II.
pla- 
puț 

rna-

personal in schimbul 
dar materialele soi 
tocmai în schimbul 
cînd nu mai aveam 
sat personal la acest 
.și trebuiau să aștepte 
terialele pînă la schimbul 
III sau IV cind noi aveam 
din nou asigurată plasarea, 
în condițiile programului 
de lucru pe trei schimburi 
a 8 ore putem asigura per
sonalul necesar pe fiecare 
schimb, astfel îneît să pu
tem realiza o aproviziona* 
re ritmică.

Ing. Ionel 1’01', 
șeful sectorului de trans

port de la IJW.

Ninsoare repetabilă de viață, primăvara plane
tară reînvie natura ; din întunericul humei, rădăci
nile visează .Hori, sulițînd spre soarele-izvor de lu
mină și căldură. neînceputul sub zodia solară cu te
mei fertilizator, cu speranțele culesului încă din ger
minare, a fost celebrat din vremuri imemoriale, 
pașnicele explozii ale semințelor au ritmat imnurile 
bucuriei și încrederii în viață. Ca izvodltoare de 
viață, femeta s-a întrupat în metafora anotimpului 
renașterii, a cărei primă zi se constituie intr-un pri
nos de recunoștință și venerație, Fiindcă, fie bunică 
sau nepoată, mamă, soție sau fiică, iubită, colegă, 
ort simplă cunoștință, pe pieptul ci va străluci mi
nusculul mărțișor, sublimare a cîntecîilui solar, giu
vaer al eternei iubiri, planetă de vis neprihănit.

Cu sufletul suav și purificat de o nouă primăva
ră, chiar dacă ghioceii ne împodobesc tîmplcle, să 
ne aninăm dragostea lingă inima primăverii-femeie, 
convc’tită intr-un gingaș simbol, ca ziua înscrisă cu 
roșu in calendarul fericirii. Coșarul, potcoava, 
foiul norocos, inimioara 
re devin astăzi scrisori de acreditare a 
prețuit doar 
sentimentul 
zămislit. cea 
de viață.

tri- 
și celelalte toate mărțișoa- 
■ - ....—I'..-. - a iubirii, de 

singura valută perenă a umanității. . 
de venerație față de cea care ne-a 
care ne este tovarășă sau continuatoare

î’l

Ion VULPE

Brigada condusă 
destoinicul miner Lasz- 
lo Matyus dc la sectorul 

II! al minei Lupeni s-a 
situat pe locul II în
întrecerea socialistă pe 
Valea Jiului în rîndul 
formațiilor de lucru ce-și 
desfășoară activitatea 
in abataje frontale me
canizate. în acest 
minerii formației 
mintite obțin zilnic 
productivități de 16-17 
tone 
furi 
post, 
unui 
zat S.M.A. 2 fabricat Ia 
I.U.M. Petroșani. Plusul 
de producție acumulat 
de la începutul anului 
depășea la finele lunii 
febraurie 7 000 tone de 
cărbune cocsificabil.

Foto: Șt. CRISTIAN

pe post, cu vîr- 
de 20 de tone pe 
prin exploatarea 
complex mecani-

an 
a-

(Continuare în pag

Herul vechi, înnobiiat de mîini 
harnice si

9 măiestre
con-
par-de 

sccreta- 
partidu- 
Nicolae 

și c- 
patri-

Conform directivelor 
ducerii superioare 
tid. a indicațiilor 
rului general al 
lui, tovarășul
Ceaușescu, formarea 
ducarea tineretului 
ei noastre în spiritul mun
cii. prin muncă și pentru 
muncă, ocupă un loc pri
mordial în activitatea șco
lară. în acest 
gă școlile din 
au fost cons
truite noi ute

re școală, 
cele vechi

au fost-moder- 
nizate și ex
tinse. Dintre 
atelier școală 
industrial din 
nalizat în anul trecut, 
distinge ca fiind unul 
tre cele mai moderne 
Valea Jiului.

Structurat pe cinci 
liere de specialitate : 
unul de sudură, 
crări mecanice, 
utilaje miniere și două lă- 
cătușerie, în aceste ateliere- 
școală muncesc și în
vață 500 dc elevi. în timpul 
orelor de practică produc
tivă, axată în mod deose
bit pe activitatea de con
fecționare și recuperare, 
rccnndițioriare și rcfolosi-

sens pe lîn- 
Valea Jiului

ra

rc a pieselor dc schimb, 
elevii, sub competenta 
îndrumare a maiștrilor 
instructori Emil Lauran, 
Alexandru Spina, ■ Dumi
tru Ianc, Iuliu Kocsek și 
alții, realizează diverse 
repere pentru întreprin
derile industriale -cu profil 
minier de pe raza orașu
lui Vulcan. Dintre confec
țiile realizate în atelierul 
școală enumerăm :

RECUPERARE 
Pecomwtiomare 
^EFOLOSSRE

acestea noul 
al Liceului 
Vulcan, fi-

atc- 
cîte 

preîu- 
reparații

mese 
metalice pen
tru utilajele 
electrice din. 
subteran, su
porți pentru 
pozarea ca-

blurilcr în mină, lăzi me
talice pentru scule minie
re, tampoane amortizoare 
pentru ciururi, sonde pen
tru pămîntare la instalațiile 
electrice. agrafe pentru 
instalația dc presiune hi
draulică a susținerilor me
talice, role de la 1 
portoarelc cu bandă

De menționat că 
această diversitate de 
și subansamble sînt 
feeționate din ‘ materiale 
recuperabile pe care elevii 
le adună din punctele de 
depozitare a fierului vechi

Ștefan NEMECSEK

trans- 
etc. 

toată
• piese 

con-

(Continuare în pag. a 2-a)
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A.

„învățăm să muncim, să ne 
cinstim și

în această ediție 
tivalului național 
tarea României", 
în școlile Văii 
tivează 252 de 
artistice. Faza județeană 
de sîmbătă a 
scenă formațiile artistice 
și interpreții individuali 
cei mai valoroși.

în ciuda întin
derii s-a făcut remar
cată organizarea, desăvîr- 
șită pînă în cele mai 
mici detalii. Un public a- 
tent și generos, o dirija
re fluentă a formațiilor 
spre scenă au contribuit 
la reușita manifestării. 
O participare masivă la 
cele 28 de genuri artisti
ce a relevat în primul 
rînd prezența de greu
tate a formațiilor corale, 
a grupurilor și soliștilor 
de muzică folk, a 
țiilor coregrafice 
teatru, precum și 
găzilor artistice.

Corul Școlii generale 
nr. 1 Petroșani (la una 
din melodii acompaniat 
de orchestră) a prezen
tat un repertoriu variat, 
vădind, în același timp, 
acuratețe și suplețe în 
interpretare. O surpriză 
și mai plăcută a oferit-o 
corul Școlii generale nr. 
7 Petroșani. Prelucrările 
folclorice din programul 
acestuia au constituit o 
autentică explozie de ritm 
și originalitate, în me
lodie („Joc momîrlănesc") 
introdueîndu-se strigături 
și elemente de mișcare. 
Demne de consemnat ră
mân și evoluțiile coru
rilor de la Liceul indus
trial minier Petroșani 
și Liceul economic și de 
drept administrativ.

O notă de seriozitate și 
interes pentru genurile

Fierul vechi, înnobilat de mîini 
măiestre

a Fes- 
„Cîn- 

numai 
Jiului ac- 

formații

adus pe

forma
și de 

a bri-

A Ritmicitate
și eficiență sporită

Cenaclul „Flacăra11
la Petrila

...Clubul Petrila, 27—28 
februarie, ora 0,00. Vasile 
Șeicaru interpretează
„Blues". în sală se fac pe
rechi, pe scenă de aseme
nea. Dansează „generația 
în blue-jeans", împreună 
cu poetul Adrian Păunes- 
cu. Este o atmosferă de 
nota 20! O organizare de 
excepție (fără îndoială, cea 
mai bună din acest tur
neu, cum aveam să a- 
flăm) ospitalitate, priete
nie, au fost atributele a- 
cestei acțiuni literar ar
tistice, care a durat peste 
6 (șase 1) ore ! Ștefan Hruș. 
că, Gil Ioniță, Ducu Bertzi, 
Constantin Dragomir, Va- 
leriu Penișoară, Ildiko 
Szabo, Mihaela Popescu, 
Mihail Stan, Magdalena 
Finna, grupurile „Poesis", 
„Monolit" (cu Florin O- 
chescu, cel mai valoros 
chitarist din țară, susți
nut, din culise (!) de soția 
sa... Dida Drăgan !), „Iris", 
„Pro musica", „Flacăra 
Pop", „Mesaj", Nicolae 
Cenan, Costas Caracostas, 
Tatiana Filipoiu «și Vali 
Gerea au fost protagoniș
tii unei seri minunate, de 
neuitat. (M.B.)

44♦ ♦♦
rale nr. 2 Petrila (în 
ciuda unor discordanțe 
între ritmul dansului și 
acompaniament), dansul 
popular maghiar al Școlii 
generale nr. 6 Petrila, 
dansul tematic al Școlii 
generale nr. 2 Lupeni și 
cel clasic de Ia Școala 
generală nr. 1 Petroșani, 

Gen artistic mai dificil, 
teatrul a înregistrat însă 
o prezență remarcabilă : 
piesa pentru copii (nici 
nu se putea altfel I) a co
lectivului artistic de 
Școala generală nr. 
Petroșani. Un joc 
plex, incluzînd pe 
partea de actorie, 
cîntec și recitări, o 
moașă costumație și 
gestivă bandă sonoră, 
dînd alegoria anotimpu
rilor, au făcut deliciul 
publicului. Orientarea 
spre teatrul politic (cu 
„Oameni care tac" de Al. 
Voitin) a formației 
Liceul economic și 
drept administrativ 
de asemenea, demnă de 
apreciat. Cu totul savu
ros a fost povestitorul ar
tistic... de-o șchioapă A- 
drian Barna (Șc. gen. nr. 
1 Lupeni, 
graiul și farmecul 
fice moldovenilor 
vestit „La cireșe") 
au nici o taină.

Neomițînd nici 
muzicale ale 
de la Aninoasa, 
tivitatea și verva 
zilor artistice etc., aducem 
încă un argument 
tru buna pregătire 
vedită la această 
de reprezntanții 
rii artistice școlare.

să ne iubim patria 
mai pretențioase au arătat 
orchestra de cameră a 
Școlii generale nr. 1 Pe
troșani și soliștii instru
mentiști de muzică cul
tă Alina Bejenaru și Mi
ke Csaba (Școala gene
rală nr. 4 Petroșani) și 
Marin Mihanță (Școala 
generală nr. 6'Petroșani).
• / easB g Bata » laats 1 aaar r Mv g

Festivalul național 
„Cintarea României11

/ taaa / taaa i # jm* /

Grupul vocal cu re
pertoriu în limba engle
ză al Școlii genrale 
7 Petroșani a 
pariție inedită, 
vacitate, simț 
dezinvoltură.

Așa cum ne-a 
de multă vreme, 
jul 
grafic al Școlii 
nr. 6 Petrila 
prin 
vîrtejul de mișcare, 
nivelul exigențelor 
zei județene s-au ridicat 
și recitatorii Anca Tor- 
san (Școala generală nr. 
7 Petroșani), Corina Mi- 
tri (Școala genrală nr. 3 
Lupeni) și Adriana Ni- 
țescu (Liceul industrial 
minier Petroșani).

Bine reprezentate 
concurs, formațiile core
grafice au lăsat să se în
trevadă o acoperire a- 
proape completă a ge
nurilor : dansuri popu
lare românești, maghia
re și germane, dans de 
societate, clasic, tematic, 
modern și chiar 
comic. Au reținut 
ția formația de dansuri 
populare a Școlii

nr.
fost o a- 
etalînd vi- 

melodic,

la
5. 

com- 
lîngă 
dans, 
fru- 

o su-
re-

(Urmare din pag. I)

harnice și
(Urmare din pag. 1)

din incinta întreprinderi
lor industrale, în cadrul 
acțiunilor de muncă pa
triotică. Faptul că atît e- 
lcvii cît și maiștrii lor ins
tructori își fac datoria așa 
cum trebuie se poate exem
plifica prin depășirea sar
cinilor de plan ale atelie- 
rului-școală pe perioada 
anului trecut cu aproape 
70 000- lei, realizîndu-se o 
producție de mai bine de 
1 000 Ici pe fiecare elev.

Mobilizîndu-și exemplar 
forțele, elevii coordonați 
de maiștrii instructori E- 
mil Lauran și Pavel Se- 
cărea, planul valoric pe 
primul trimestru al atelie
rului de recondiționări a 
fost realizat cu o lună și 
jumătate mai devreme !

Avînd în vedere că acti
vitatea de demontare, cu
rățire, reparare și remon
tare a rolelor de la trans
portoarele cu bandă este 
cuprinsă ca temă de im
portanță majoră în pro
grama de instruire prac
tică a elevilor de clasa a 
X-a cu profil mecanic și 
minier, mai bine de o trei-

nizează și găzduiește o ex
poziție cu tema : „Reviste 
și cărți minerești vechi". 
Programul de vizionare : 
zilnic, între orele 9—17.

obișnuit 
monta- 

literar-muzical-core- 
generale 

a îneîntat 
spectaculozitate si 

La 
fa

de la 
de 

este,

pentru care 
speci- 
(a po- 

nu mai

în

dans... 
aten-

gene-

elevilor 
cuprinși 

permanent în activitatea de 
recuperare a acestor role. 
Ca urmare 
din 100 role ieșite 
se recuperează cel 
70. în activitatea 
în acest domeniu 
evidențiați elevii : 
Pușcașu, Gheorghe 
van, Gianina Deheleanu, 
Dorina Stoica, Cristea Ioa
na, Călin Boariu, Mircea 
Incze și alții.

Și, pentru ca 
nimic să nu se 
axele uzate ale 
nu mai pot fi 
strungurile din 
prelucrări mecanice 
confecționează diferite . șu
ruburi de cuplaj pentru 
diverse utilaje tehnologice 
și de transport. Nu cu 
mult timp în urmă, activi
tatea maiștrilor instruc
tori a fost răsplătită prin 
ocuparea locului I de către 
elevii Călin Boariu și 
Mircea Incze și locul II de 
către elevul Cristea Ioana, 
la faza județeană a con
cursului pe meserii.

Deci, acolo unde există 
preocupare și interes . pen
tru muncă, rezultatele nu 
întîrzie să apară.

me din numărul 
practicanți sînt

a muncii lor, 
din uz, 

puțin 
depusă 
merită 
Viorel 
Cără-

într-adevăr 
arunce, din 

rolelor ce 
folosite, la 
atelierul de 

elevii

jocurile 
pionierilor 

comba- 
brigă-

pen- 
do- 

fază 
mișcă-

Ioan LASCU J

Atelierul de bobinaj 1 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani.

■ BUIE IULIANA, Pe- 
trila : Cu privire la scri
soarea pe care o adre
sați redacției, vă comu
nicăm ; în conformitate 
cu art. 66 alin. 1 din Le
gea Nr. 57/1974 persoa
nele încadrate în muncă 
din toate sectoarele de 
activitate beneficiază, în 
raport cu vechimea ne
întreruptă în aceeași u- 
nitate, de un spor la re
tribuție, după cum ur
mează : între 5—10 ani 
— 3 la sută ; de la 10-15 
ani — 5 la sută ; de la 
15—20 ani — 7 la sută, 
iar peste 20 ani — 10 la 
sută. De subliniat faptul 
că vechimea neîntrerup
tă se calculează în ani 
împliniți, sporul plătin- 
du-se cu începere din pri
ma zi a lunii următoare, 
în cazul cînd dreptul se 
naște la 1 ale lunii, se 
plătește chiar în luna 
respectivă. Din scrisoa
rea dv trimisă redacției 
rezultă că aveți dreptul 
la sporul pentru vechi
me neîntreruptă în ace. 
eași unitate. Unitatea la 
care lucrați este obligată 
să respecte prevederile 
legale.

■ ȘOMLEA POMPEI,

IMPORTANT ! Iubito
rii sporturilor de iarnă, 
colecționarii, toți cititorii 
noștri au posibilitatea ca 
în aceste zile să-și procu
re de la sediul 
noastre insigna 
celei de a IX-a 
Cupei ziarului 
roșu". (G.B.)

EXPOZIȚIE. între 1 și 
31 martie, Muzeul mineri
tului din Petroșani orga-

redacției 
dedicată 
ediții a 
„Steagul

(I.L.)
INVITAȚIE. Prin 

năvoința lucrătorilor 
merciali de 
comercial 
parvenit un 
dentitate al 
sabeta Iordache din 
troșani ț 
serviciu a lui Ionel Bă- 
canu, eliberată 
Tîrgoviște. Cei doi 
invitați să treacă pe la re

bu- 
co- 

la complexul 
„Jiul" ne-au 
buletin de i- 
cetățenei Eli-

Pe- 
și legitimația de

de I.U.P. 
sînt

dacție pentru a le ridica.
Cetățeni ! Acordați mai 

multă atenție actelor pc 
care le purtați asupra dv. 
(G.B.)

CINEMATECA. Cinema
tograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani prezintă în a- 
ceastă săptămînă în cadrul 
programului „Cinemate
ca" două filme care au 
îneîntat publicul spectator 
în urmă cu cîțiva ani. Azi, 
cinefilii pot să vizioneze 
filmul „Chiriașul" o pro
ducție a studiourilor spa. 
niole, iar joi în cadrul pro
gramului de cinematecă

Foarte greu puteam asi
gura cele 36 de posturi 
zilnice care trebuiau pres
tate de către mecanicii de 
locomotive. Oameni cali
ficați în această meserie 
avem doar 37. Era impo
sibil aproape să asigurăm 
concediile de odihnă și re
cuperările întregului per
sonal din această catego
rie de muncitori. Or, o 
lipsă accidentală de la ser
viciu, sau îmbolnăvirea 
unui singur mecanic ne 
crea foarte multe greutăți, 
neavî-nd cu cine să îl în
locuim. în condițiile nou
lui program de lucru,, pe 
cele trei schimburi trebuie 
prestate maximum 30 de 
posturi, rămînînd astfel 7 
mecanici care să asigure 
zilele libere, concediile și 
foile dc boală ale celorlalți, 
în aceeași situație eram 
puși și cu celelalte categorii 
de meseriași cum ar fi cu- 
plători, semnaliști, maiștri 
etc.

Din lipsa de efective, lu
crările de întreținere nu 
puteau fi executate con
form planificării, echipa 
care o aveam era formată 
doar din cîțiva oameni și 
nu puteam să lucrăm du
pă graficele stabilite. Era 
dusă- mereu pentru mici 

reparații unde situația din 
mină 9 cerea. Acum am 
realizat o echipă cu 17 
și chiar 20 de posturi pe 
zi cu care putem ataca și 
lucrări de întreținere pe 
perioade mai mari, nu 
doar sporadice ca pină la 
aplicarea noului program 
de lucru.

Putem spune că în noile 
condiții care ne-au fost 
create prin schimbarea 
programului de lucru se 
asigură ritmicitate în a- 
provizionarea locurilor de 
muncă cu materialele și cu 
vagonetele goale necesare 
și, totodată, putem realiza 
un transport corespunză
tor și în condiții de depli
nă securitate minieră al 
cărbunelui extras pe fie
care schimb la culbutor.-

l

Lupeni: în înțelesul Le
gii Nr. 1 /1977 se consi
deră persoane cu copii 
și persoanele cu copii în- 
fiați sau încredințați spre 
creștere și educare. în 
art, 24 din Legea sus a- 
mintită se prevede : 
„Sînt exceptate de la 
plata contribuției per
soanele fără copii care 
sînt căsătorite cu per
soane care au copii pe

primiți cîte 200 lei pen
tru primul și al doilea 
copil, iar pentru al trei
lea, al patrulea și al cin- 
celea cîte 230 lei pentru 
fiecare, b) Alocația de 
stat pentru copii se a- 
cordă, se modifică sau 
încetează începînd cu lu
na următoare celei în 
care sînt îndeplinite con
dițiile prevăzute de lege, 
c) Femeile au dreptul la
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timpul cît durează căsă
toria". Soția dv. se înca
drează în prevederile 
art. 24 din Legea Nr. 1 / 
1977 și deci nu are obli
gația de plată a contri
buției prevăzute în art. 
22 din aceeași lege.

H DUMITRU CONS
TANTIN, Vulcan : a)
Cuantumurile, precum și 
plafoanele de venituri și 
numărul copiilor, în ra
port cu care se stabileș
te alocația de stat pen
tru copii, sînt prevăzute 
de Decretul 246/1977. La 
retribuția dv. trebuie să

un concediu de materni
tate plătit care se com
pune dintr-un concediu 
prenatal de 52 de zile și 
un concediu postnatal de 
60 zile. în total, conce
diul de maternitate este 
de 112 zile. Cuantumul 
ajutorului este stabilit de 
art. 15 al H.C.M. Nr. 
880/1965 și art. 151 in
trodus prin H.C.M. Nr. 
2489/1966, în funcție de 
vechimea neîntreruptă în 
muncă.

S GÎLCĂ GH. OCTA
VIAN, Lupeni : Persoa
nele care nu-și îndepli-

nesc obligațiile asumate 
prin angajamentul de 
școlarizare vor restitui 
unității cheltuielile efec
tuate cu școlarizarea lor. 
Sumele ce se vor resti
tui se stabilesc proporți
onal cu perioada de mun
că rămasă neprestată fa
ță de prevedrile din an
gajamentul de școlariza
re.

în cazul persoanelor 
transferate în interesul 
serviciului, practica ju
diciară recunoaște unită
ții care a acordat trans
ferul, dreptul de a recu
pera cota parte a cheltu
ielilor de școlarizare de la 
unitatea beneficiară a a- 
cestui transfer. în con
secință, în ipoteza înce
tării raporturilor de mun
că din motive neimpu
tabile persoanei încadrate 
(acordul părților, cauze 
care privesc unitatea, 
cauze care privesc per
soana încadrată, dar care 
exclud culpa sa) ea nu 
poate fi obligată la res
tituirea cheltuielilor de 
școlarizare aferente pe
rioadei nelucrate.

Constantin GRAURE * 
jurist

va rula filmul „Steaua de 
tinichea" realizat de stu
diourile americane. Spec
tacolele încep la ora 18. 
(G.B.)

ABSOLVENȚI. De ieri, 
mina Lonea și-a mărit nu
mărul lăcătușilor cu 32 ab
solvenți ai școlii de califi
care. Clasa lectorului ing. 
Horia Marian a obținut re
zultate excelente la învă
țătură. De acum „nbtele 
mari" se vor obține în pro
ducție. (I.V.).

din centrul reședinței de 
municipiu, studioul de în
registrări muzicale și a- 
telierul de reparații TV ale 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" și-au trans
ferat activitatea în fostul 
local al pazei militarizate. 
(I.V.).

LEGILE ȚARII, LEGI
LE NOASTRE. Tinerii de 
la căminul de nefamiliști
nr. 3 din Vulcan au avut 
o întîlnire cu jurista E- 
milia Ciașcai care le-a
vorbit despre contractul

ADRESE UTILE. în ur
ma lucrărilor de demolare

colectiv de muncă, precum
și despre modul cum tre
buie respectate . legile ță
rii. Organizată de comite
tul U.T.C de la mină Vul
can, acțiunea s-a desfășurat 
sub genericul „Legile țării, 
legile noastre" și s-a bucu
rat de o largă participare 
din partea tinerilor. (C.G.)

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA

vojnfoi’mpm
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A debutat seiia manifestărilor din cadrul săptămînii
cultural-educative și sportive a ziarului „Steagul roșu“

Duminică, in masivele muntoase din municipiu a 
debutat seria manifestărilor cuprinse in programul 
săptămînii cultural-educative și sportive a ziarului 
„Steagul roșu", săptămină ce precede competițiile e- 
diției a IX-a a Cupei ziarului „Steagul roșu" la schi 
ce va avea loc in ziua de 6 martie, în Paring.

Cea mai reușită manifestare a constituit-o faza 
orășenească a Cupei „Steagul roșu" la probele de 
fond și combinată alpină ce s-a desfășurat pe cul
mea lui „Mutu" din masivul Straja, Lupeni, compe
tiție ce a cuprins 120 de concurenți de toate vîrstele 
și s-a bucurat de o participare de excepție a susțină
torilor. A fost deci la Straja o adevărată sărbătoare 
a zăpezii, a sporturilor de iarnă.

Tot duminică, pîrtiile din Paring și de la cabana 
Pasul Vilcan au găzduit ample întreceri de schi 
care s-au constituit în pregătiri-preliminarii ale 
competiției ce va avea loc in cadrul Cupei ziarului.

Luni, in cadrul manifestărilor cultural-educative, 
prevăzute pentru această săptămină, în cercul turis
me „Montana" din Petrila, condus de prof. Dan Cocor, 
a avut loc o discuție cu tinerii prieteni ai drumeți
ilor montane pe marginea expoziției „Pionierii petri- 
leni și muntele", organizată în holul Școlii generale 
nr. 1. discuție consacrată mai ales normelor de com
portare în munți.

Sărbătoare
Pe pîrtia de schi din a- 

propierea cabanei „Straja" 
Lupeni, sîmbătă și dumi
nică a fost o adevărată 
sărbătoare a sporturilor de 
iarnă. Pentru pri
ma dată, datorită u- 
șurinței accesului spre 
culmile din împre
jurimi oferit de instalațiile 
telemin și schilift, faza 
pe orașul Lupeni a tradi
ționalei manifestări Cupa 
„Steagul roșu" la schi a 
avut loc pe culmea lui 
Mutu. întrecerile au 
debutat cu proba 
de schi-fond. Cîștigătorii 
acestei probe, după o a- 
prigă dispută sînt: Ia copii, 
pînă la 15 ani, locul I Edu
ard Ilănțoiu, II Dumitru 
Stanciu, la juniori locul I 
Mirea Stanciu, II Florin 
Rădulică. La categoria 
20—30 de ani, locul I 
Constantin Fodor, la ca- 
teg. 30—40 ani, locul I 
Zoltan Ușurelu, locul II

La startul de pe culmea lui Mutu, de lingă vîrful Straja, pentru combina
ta alpină, concurenți de diferite virste așteaptă cu nerăbdare momentul emo
ționant al plecării prin cele 60 de „porți". Foto : S, VTOREL

la „Straja"
Iosif Peter, iar la catcg. 
peste 60 ani, locul I A- 
lexandru Fodor. Combina
ta alpină, desfășurată pe 
o distanță de circa 3 km, 
prin 60 de porți și o apre
ciabilă diferență de nivel, 
a fost cea mai spectacu
loasă probă. Pe categorii 
de vîrstă s-au consemnat 
următoarele rezultate : 
Copii pînă la 10 ani, fete, 
locul I Narcisa Dvorak, 
locul II Ramona Bor, lo
cul III Monica Hațapue, 
băieți, locul I Marius Pol- 
gar, locul II Lauren țiu 
Blăjan, locul III (cu același 
timp) Florin Zaharie și 
Radu Bogdan. Categoria 
10—20 ani, fete, locul I 
Cristina Fildan, locul II 
Ecaterina Dinicu, locul III 
Camelia Szigyarto, băieți, 
locul I, Călin Bogdan, lo
cul II Nicola e Drăgoi, 
locul III Ștefan Tofolvi. 
Premiile speciale, pentru 
tinerele speranțe ale schi
ului „Ghioceii Strajei" au 
fost cîștigate de Reca Bic- 
falvi, Eugen Rădulică, 
Claudiu Olteanu și Marius 
I-Iațapuc. Categoria 20-30 
ani : I Cioantă Beniamin, 
locul II Iosif I-Iuda, locul 
III Alexandru Kadoș, ca
tegoria 30—40 ani, locul I 
Gheorghe Marchiș, locul 
II Floarea Sandu, locul III 
Toader Maier, categoria 
40—50 ani, locul I Iosif 
Zlăgneanu, locul II loan 
On, locul III Eugen Ghirciș, 
categ. 50—60 ani, locul I 
Iosif Racolța, categ. peste 
60 ani, locul I Iosif Tel- 
mann. într-un cadru fes
tiv, cîștigătorilor le-au 
fost oferite diplome.

Viorel STRÂUȚ

Jiu/ a capotat in
\ „șaisprezecimile“ Cupei
ș O tăcere jenantă s-a 
j așternut asupra taberei 
î Jiului. După avansuri 
I promițătoare, precedate 
î de declarații prea opti- 
i miște, cîteva rezultate 
; total nefavorabile la tur- 
î neul de la Timișoara, ca- 
i re au culminat cu pres- 
; tația sub orice critică în 
i compania selecționatei 
î conducătorilor auto de pe 
i malul Begăi. Anul tre- 
i cut, tot în „șaisprezeci- 
î mile" Cupei, Jiul a ca- 
j potat la Minerul Certej, 
; divizionară C, care a fă- 
i cut apoi să curgă alîta 
i cerneală pe seama con- 
ț fruntării sale cu studen- 
; ții craioveni. Miercurea 
i trecută, formația din 
î Vale a coborît ștacheta, 
î de data aceasta în fața 
i fraților Corec, a lui Sco- 
i robete și comp., care nu 
j visau, din frămîntata, 

dar anonima lume a cam
pionatului județean, ce
lebritatea.

A jucat excelent Auto, 
î vor pune problema sus_ 
i ținătorii săi și unii su- 
: porteri îngăduitori ai Jiu- 
i lui, care mai cred în 
! minuni. A greșit Cavai, 
i în min. 17, vor arunca 
i vina pe portarul nostru 
i alții. Cavai, de numele 
i căruia se leagă, ani de 
i zile, rămînerea în pri- 
; ma divizie, chiar și apă- 
! rătorul buturilor olimpi- 
1 ce are dreptul să mai 
î greșească cîteodată. O 
\ greșeală devine fatală 
i într-o companie selectă, 
; dar ce-au făcut ceilalți 
: 12 coechipieri din cîmp, 
i în fața adversarului din 
î eșalonul inferior ? „Be- 
i tonul" advers a constituit i 

de fapt o mlaștină în ca- i' 
re s-au împotmolit dri- ; ; 
blingurile unor „valori", ’ 
care și-au subestimat i 
partenerii de* întrecere, ;, 
noroc că „celebrul" Taug- ș 1 
ner nu l-a imitat pe gol- Ș ' 
geterul Ionescu, ci a ra- i' 
tat în două rînduri, alt- i ' 
fel părăseam terenul în- ' 
vinșl la scor de forfait. i 

Dincolo de obida care i 
nc-a cuprins, detestabi- i 
Iul eșec al Jiului trebuie 
să-i pună în gardă pe an
trenori. Rezultatul de
monstrează în primul • 
rînd neseriozitatea divi
zionarei A, ignorarea ce- ; : 
lei mai populare com- ; 
petiții dar și lipsa j 
de respect față de ; 
personalitatea lor sporti- ; 
vă, față de suporteri. în 
altă ordine de idei, a- ț 
ceastă înfrîngere ruși- i 
noasă întrece în conse- i 
cință toate ncîmplinirile î 
din pregătiri, mai de- | 
grabă este un „corolar" i 
al lor. Cu atît mai mult i 
cu cît a fost „realizată" ș 
de formația standard a ; 
Jiului, tocmai în apro- ; 
pierea startului returu- i 
lui.

Scuze de felul — „ne i 
interesează doar campio- 1 
natul" — nu au darul să î 
acopere lamentabila 1
prestație a jucătorilor noș- j 
tri. Acum cînd nu e în- i 
că tîrziu, așteptăm dova- 1 
da că accidentul din cu
pă a rămas un vis urît, 1 
vis pe care numai rezul- ; 
țațele bune îl vor da ui- ș 
tării. Se aude, Neagu. | 
Vizitiu, Șumulanschi, i 
Dina, Varga și ceilalți 7 i

Ion VULPE

ETAPA A XVlII-a (sîmbătă, 5 martie)

Steaua — Politehnica lași
JIUL — Chimia Rm. Vîlcea
F.C. Argeș — „Poli" Timișoara 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bihor 
C.S. Tîrgoviște — Sp. studențesc 
S.C. Bacău — F.C. Olt
F.C. Constanța — Univ. Craiova 
Corvinul — Petrolul Ploiești 
Dinamo — F.C.M. Brașov

(1-1)
(0-1)
(1-1)
(1—4)
(0-2)
(2-3)
(0—5)
(0—2)
(1—0)

ETAPA A XIX (sîmbătă, 12 martie)

F.C.M. Brașov — F.C. Constanța (2—4)
Chimia Rm. Vîlcea — Steaua (1—2)
Univ. Craiova — S.C. Bacău (1—2)
Sp. studențesc — F.C. Argeș (2—1)
„Poli" Timiș. — A.S.A. Tg. Mureș (0—1) 
F.C. Bihor — Corvinul (0—3)
Petrolul Ploiești — Dinamo (0—6)
F.C. Olt — C.S. Tîrgoviște (1—0)
Politehnica Iași — JIUL (0—0)

ETAPA A XX-a (sîmbătă, 19 martie)

Univ. Craiova — Sp. studențesc (0—1) 
„Poli" Timișoara — Petrolul - (0—2)
Steaua — JIUL (1—2)
F.C.M. Brașov — Chimia (1—3)
C.S. Tîrgoviște — F.C. Bihor (1—5)
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș (1—1)
S.C. Bacău — Politehnica Iași (1—1)
Corvinul — F.C. Argeș (0—0)
F.C. Constanța — F.C. Olt (0—3)

ETAPA A XXI-a (miercuri, 23 martie)

F.C. Olt — Corvinul (0—1)
F.C. Bihor — Dinamo (1—3)
Politehnica . Iași — „Poli" Tim. (1—1) 
S.C. Bacău — Steaua (1—2)
F.C. Argeș — Chimia (2—0)
JIUL — F.C. Constanța (1—1)
Sp. studențesc — Petrolul (1—0)
C.S. Tîrgoviște — F.C.M.. Brașov (1—2) 
A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova (0—4)
ETAPA A XXII-a (simbătă, 26 martie)
Petrolul Ploiești — A.S.A. (0—2)
„Poli" Timișoara — Sp. stud. (0—6)
CORVINUL — JIUL (1—1)
F.C. Argeș — Poli. Iași (4—2)
Steaua — C.S. Tîrgoviște (1—1)
Chimia — Univ. Craiova (0—3)
F.C.M Brașov — S.C. Bacău (0—1) 
Dinamo — F.C. Olt (1—1)
F.C. Constanța — F.C. Bihor (2—5)

ETAPA A XXIII-a (sîmbătă, 2 aprilie)

JIUL — F.C. Argeș
Chimia — A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica Iași — Dinamo 
F.C. Constanța — S.C. Bacău 
F.C. Bihor — F.C.M. Brașov 
Steaua — Sp. studențesc 
Univ. Craiova — „Poli" Tim.
C.S. Tîrgoviște — Corvinul 
F.C. Olt — Petrolul Ploiești

(0—4)
(0-3)
(0-1) 
(0—3).
(3-1)
(1—2)
(0-3)
(1-2)
(1-3)

ETAPA A XXIV-a (miercuri, 6 aprilie)

Dinamo — Corvinul Hunedoara (1—1)
S.C. Bacău — JIUL (3—4)

Programul returului campionatului 
diviziei „A“, ediția 1982-1983

„Poli" Timișoara — Chimia (0—2) 
Univ Craiova — F.C. Bihor (2—1)
F.C. Argeș — F.C. Constanța (0—3)
Petrolul — C.S. Tîrgoviște (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua (0—1)
F.C.M. Brașov — F.C. Olt (0—4)
Sp. studențesc — Poli. Iași (1—2)

ETAPA A XXV-a (miercuri, 20 aprilie)

Chimia — S.C. Bacău (0—1)
F.C. Bihor — Petrolul (2—4)
JIUL — Sp. studențesc (0—0)
Corvinul — F.C.M. Brașov (0—1)
F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș (0—1) 
Poli. Iași — Univ. Craiova (0—1)
F.C. Argeș — Dinamo (0—2)
Steaua — „Poli" Timișoara (1—0)
F.C. Constanța — C.S. Tîrgoviște (0—1)

ETAPA A XXVI-a (sîmbătă, 23 aprilie)

JIUL — F.C. Bihor (1—1)
A.S A. Tg Mureș — F.C. Argeș (0—1)
C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău (0—0) 
Sp. studențesc — F.C. Constanța (2—0) 
Chimia — Politehnica Iași (1—0)
„Poli" Timisoara — F.C. Olt (0—2)

Univ. Craiova — Corvinul (0—0)
Petrolul Ploiești — F.C.M. Brașov (1—5) 
Dinamo — Steaua (1—1)

ETAPA A XXVII-a (duminică, 1 mai)

F.C. Argeș — C.S. Tîrgoviște (1—1) 
F.C. Olt — Steaua (0—2)
Poli. Iași — A.S.A. Tg. Mureș (0—0)
Dinamo — JIUL (1—1)
S.C. Bacău — Corvinul (0—4)
F.C.M. Brașov — Sp. studențesc (0—2) 
F.C. Bihor — „Poli" Timișoara (0—5)
F.C. Constanța — Chimia (0—2)
Petrolul Ploiești — Univ. Craiova (1—3)

ETAPA A XXVIII-a (miercuri, 4 mai)

F.C.M. Brașov — Univ. Craiova (0-3)
C.S. Tîrgoviște — Poli. Iași (2—2)
Steaua — F.C. Bihor (1—4)
Chimia — Petrolul (1-2)
„Poli" Timișoara — Dinamo (2-7)
A.S.A. Tg. Mureș — JIUL (0-2)
Corvinul — F.C. Constanța (2—1)
Sp. studențesc — S.C. Bacău (0-2)
F.C. Olt — F.C. Argeș (1—2) .

ETAPA \ XXIX-a (miercuri, 18 mai)

„Poli" Timișoara — Corvinul (0—3)
F.C. Argeș - F C M. Brașov (0-1)
F.C. Constanța — Poli. Iași (1-2)
Petrolul Ploiești — Steaua (1—5)
Chimia — F.C. Bihor (1—2)
Sp. studențesc — Dinamo (1-1)
JIUL — C.S. Tîrgoviște (0—3)
Univ. Craiova — F.C. Olt (0-1)
S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
ETAPA A XXX-a (sîmbătă, 21 mai)

Politehnica lași — Petrolul (0—2)
F.C. Olt — JIUL (0-1)

Steaua — F.C.M. Brașov (1—1)
C.S. Tîrgoviște — „Poli" Timișoara (0—1) 
Univ. Craiova — F.C. Argeș (0—1)
Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Constanța (1—1) 
F.C. Bihor — S.C. Bacău (0—2)
Corvinul — Sp. studențesc (1—1)

ETAPA A XXXI-a (sîmbătă, 28 mai)

F.C.M. Brașov — „Poli" Timiș. (2—1) 
F.C. Constanța — Steaua (2—2)
Petrolul — S.C. Bacău (0—2)
F.C. Argeș — F.C. Bihor (2—3)
C.S. Tîrgoviște — Dinamo (0—3)
JIUL — Univ. Craiova (0—1)
Corvinul — Chimia (0—0)
Sp. studențesc — A.S.A. Tg. Mureș (0—0) 
F.C. Olt — Politehnica Iași (1—2)

ETAPA A XXXII-a (duminică, 12 iunie)

Dinamo — Univ. Craiova (1—1)
„Poli" Timișoara — JIUL (0—2)
F.C. Bihor — F.C. Olt (0—2)
Chimia — Sp. studențesc (0—1)
Petrolul — F.C. Constanța (2—0)
Steaua — Corvinul (3—1)
Poli. Iași — F.C.M. Brașov (2—1)
S.C. Bacău — F.C. Argeș (0—3)
A.S.A. Tg. Mureș — C.S. Tîrg. (0—1)

ETAPA a XXXIII-a (sîmbătă, 18 iunie)

Poli. Iași — F.C. Bihor 
Chimia — C.S. Tîrgoviște 
Univ. Craiova — Steaua
JIUL — F.C.M. Brașov
S.C. Bacău — Dinamo
F.C. Constanța — „Poli" Tim.
F.C. Argeș — Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul (0—5)
Sp. studențesc — F.C. Olt (2—1)

ETAPA A XXXIV-a (miercuri, 22 iunie)

C.S. Tîrgoviște — Univ. Craiova (1—1) 
Steaua — F.C. Argeș (1—2)
F.C.M. Brașov — A.S.A. Tg. Mureș (0—3) 
Dinamo — F.C. Constanța (1—1)
Corvinul — Politehnica Iași (1—1)
F.C. Olt — Chimia * (1—1)
F.C. Bihor — Sp. studențesc (1—4) 
Petrolul — JIUL (0—2)
„Poli" Timișoara — S.C. Bacău (1—2)
■ între paranteze — rezultatele din tur.
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Vizita delegației parlamentare 
române

TOKIO 28 (Agerpres). — 
Primul ministru nipon. 
Yasuhiro Nakasone, a pri
mit delegația parlamenta
ră română, condusă de to
varășul Nicolae Giosan. 
președintele Marii Adunări 
Naționale, care întreprin
de o vizită oficială de 
prietenie în Japonia, la 
invitația Dietei din aceas
tă tară.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pre

ot, n lele Republicii Soci- 
; '«ste România, a fost 
transmis primului minis
tru și guvernului japonez 
un cordial salut, urări de 
sănătate și fericire, de pa
ce și prosperitate poporului 
japonez prieten.

Exprimînd deosebite mul
țumiri pentru mesaj, pri
mul ministru japonez a ru
gat să se transmită șefului 
s’atului român, in numele 
-,ău și al guvernului, căldu
roase urări de sănătate și

în Europa să fie mai 
puține rachete !

BONN 28 (Agerpres). — 
Țelul politicii social-de- 
mocraților constă în „a se 
ajunge ca în Europa să fie 
mai puține și nu mai mul
te rachete11 — a declarat 
□reședințele Partidului 
S >cial-Dcmocrat din R.F.G., 
Willy Brandt. „Dorim, a 
irceizat vorbitorul. să 
obținem de la alegători 
mandatul pentru promova
rea anei politici care să 
facă inutilă amplasarea 
de noi rachete americane 
cu rază medie de acțiune 
în Europa occidentală".

ÎNTREGUL colectiv 
TESA din cadrul I.C.S. 
Alimentara și A.P. Petro
șani, felicită în modul cel 
mai călduros pe tovarășul 

I director Cazimir Davido- 
! viei, cu ocazia pensionării 
! sale, dorindu-i mulți ani 
! eu sănătate și fericire. (234)
I CU prilejul zilei ono

mastice și pensionării, fi
icele și nepoții urează Mă
riei Tecan ,.La mulți arti 1" 
(239)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numcie Both 
Elena, eliberată dc Poli
clinica Petrila. O declar 
nulă. (229)

PIERDUT legitimație de 
sei viciu jTC numele Cons
tantin Rozalia, eliberată 
de Î.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani. O declar nulă. (230)

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Bajka 
Melinda. eliberată de 
1 .P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (231)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Cos- 
tache Aurel, eliberată de

PHILIP 1IAB1B, trimi
sul special al președinte- 
mi S.U-A.. Ronald Reagan, 
m Orientul Mijlociu, a a- 
vut o întrevedere cu mi
nistrul israelian al afa
cerilor externe. Yitzhak 
Shamir, informează agen
ția France Presse.

POTRIVIT DATELOR 
OFICIALE publicate la 
Copenhaga, datoria exter
nă a Danemarcei a atins, 
la sfârșitul anului 1982, 
un nivel record — .155 mi
liarde coroane. Econo
miștii estimează că agra
varea dificultăților valu- 
tar-i'inanciare cu care este 
confruntată Danemarca
/XZZZZZZZZZWZZZZZZZrrrZZZZaZZZZZZZZZrZZZZZZZZZlZZZzZZZzZZZZa-zZ»-. ...................................- —
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iembrie : Năpasta ; 
rea ; Roberto Carlos 
3t>. km/h.

LONEA : Astrid, 
gostea mea.

AN1NOASA : Frontie
ra

VULCAN: Totul pen
tru un cîntec.

LUPENI — Cultural : 
Waterloo, I—II.

URICANI : Zboară co
corii.

!
t

TV
Telex.
Profesiunile 
naiului.
Desene animate : 
„Povestiri din 
durea verde".
Roman-foileton :

cinci-

A m
fericire personală, precum 
și urări de progres și bu- 
năstaie pentru poporul 
român prieten.

Delegația Marii Adunări 
Naționale a avut întreve
deri separate cu Hjime 
Fukuda, președintele Ca
merei Reprezentanților și 
'ce Matcshi Tokunaga, pre
ședintele Camerei Consi
lierilor ale Dietei japo
neze.

Dea-gația s-a întâlnit, de 
MRTK-i.ea, cu Shintaro Ăbe, 
mia Tirul afacerilor exter
ne.

în cadrul întrevederilor 
a fost subliniată cu satis
facție evoluția ascenden
tă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre 
cele două țări, popoare și 
parlamente, rezultatele po
zitive obținute în amplifi
carea conlucrării rornâno- 
japoneze pe plan bilateral 
și internațional.

Ședința Comitetului CAER pentru 
colaborare în domeniul activității 

de planificare
BERLIN 28 (Agerpres). 

— La Berlin a avut loc șe
dința a 30-a a Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul activi
tății de planificare.

Comitetul a examinat 
probleme ale dezvoltării 
colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul' 
activității de planificare, 
referitoare îndeosebi la 
coordonarea planurilor e- 
conomice pe perioada 

se explică în primul rînd 
prin ritmul înalt al in
flației și prin marele de
ficit al balanței de plăți, 
care anul trecut a crescut 
cu 7,7 miliarde de coroane, 
ajungînd . la 20,2 miliarde 
coroane.

PURTĂTORUL DE CU- 
VÎNT al Centrului spațial 
Kennedy de la Cape Ca
naveral, Hugh Haris, a a- 
nunțat oă zborul inaugural 
al celei dc-a doua navete 
spațiale americane. „Clial- 
le.ngcr". programat pentru 
19 sau 21) martie, va fi a- 
mînat din nou, din cauza 
unei pierderi de carburant 
la motorul nr. 2 al vehicu- 
lui cosmic, descoperită vi
neri.

SPECIALIȘTII de la U- 
niversițatea din Ohio au 
descoperit în Antarctica 
cel mai vechi ghețar din 
lume, anunță revista, a-

17.50
18.00

20,00
20,15

20,30

20,45
21,05

„Investigația".
Episodul 1.
Tezaur folcloric.
Telex,
Viața școlii.
Clubul tineretului. 
Cabinet profesional 
pentru lucrătorii 
din agricultură.
1001 de seri.
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Mărțișoare... muzi
cale.
Dialogul faptelor.
Teatru TV. ; Ima
gini din dramatur
gia românească in
terbelică „încurcă- 
lume" de A de Herz.
Telejurnal.

Prezente
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

— ba invitația Comitetu
lui sovietic al veteranilor 
de război și a Federației 
Internaționale a Rezis- 
tenților (FIR), o delegație 
a comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de răz
boi împotriva rasismului, 
condusă de general loco
tenent (r) Andrei Ncagu, 
președintele Comitetului, 
a participat la Moscova la 
festivitățile prilejuite de 
cea de-a 40 aniversare a 
bătăliei de la Stalingrad. 
Reprezentanții comitete
lor foștilor luptători an
tifasciști și veteranilor 
războiului antifascist din 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
l-t.O. Germană, Polonia. 
România, Ungaria și 
U.R S.S. participant! la 
festivități au avut o cons
fătuire consultativă la care 
s-a făcut un schimb de 
păreri co privire la lupta 
pentru pace, dezarmare, 
destindere, colaborare și 
împotriva renașterii nazis-

1986—1990, extinderea co
laborării în folosirea eco
nomicoasă și rațională a 
resurselor de combustibili, 
energie și materii prime, 
acțiunile complexe de co
laborare pentru îmbunătă
țirea aprovizionării popu
lației țărilor membre ale 
C.A.E.R, cu mărfuri agro- 
alimcntare, precum și sta
diul realizării programe
lor speciale de colaborare 
pe termen lung.

mericană „GEO“. Prin fo
rări în adîncimc și pre
levarea de mostre cu ma
terii imprimate în gheață, 
vîrsta ghețarului a fost a- 
prcciată la 600 000 ani, ast
fel s-a făcut analiza pra
fului vulcanic conținut de 
ghețar și a numeroaselor 
fragmente de meteoriți.

PROFESORUL CHRIS
TIAN BARNARD, pionie
rul transplanturilor car
diace, care a cedat postul 
de conducere al echipei de 
chirurgi de la clinica Gro- 
ote Schuur unui coleg mai 
tînâr, va prelua o echipă 
de 12 specialiști în geria
trie de la clinică elvețiană, 
transmite agenția France 
Presse.

DUPĂ CUM S-A A- 
NUNȚAT la Roma, a fost 
operată o nouă scumpirea 
prețurilor la medicamente 
in Italia, în medie eu 12
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In atenția abonaților la serviciul telefonic 
din localitățile : Petroșani, Lupeni, Petrila. Lo- 
nea- Urii ani, Vulcan , și Aninoasa.

Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații 

Hu nedoara-Deva
a n u n ț ă :

In vederea trecerii la prelucrarea automată 
pe calculator a facturii telefonice, începînd cu 
luna martie 1983 termenul de achitare a avi
zelor de plată este ultima zi lucrătoare pînă la 
data de 20 inclusiv a fiecărei luni.

După această dată se vor percepe majorări 
legale prevăzute de tarifele P.T.T.R.

Abonații sînt rugați să achite din timp ta
xele pentru evitarea oricăror nemulțumiri.

românești
mului și fascismului.

A avut loc. totodată, o 
ședință a delegațiilor Bi
roului FIR, la care a par
ticipat și delegația româ
nă. Au fost dezbătute pro
blemele organizării acțiu
nilor Federației pentru 
pace, destindere, dezar
mare si colaborare între 
popcwc.

KUALA LUMPUR 28 
(Agerpres). — In cadrul 
vizitei pe care a între
prins-o în Malayezig, A- 
lexsndru Roșu, ministru 
secretar de stat în Minis
terul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice 
internaționale, s-a intil- 
nit cu Tan Sri Ghazali 
Shafie. ministrul afaceri
lor externe, președintele 
părții malaycziene în Co
misia mixtă guvernamen
tală și cu Datuk Lew Sip 
Roii, ministru adjunct al 
comerțului și industriei. 
Au fest analizate stadiul 
relațiilor bilaterale în do
meniul economic.

Declarația președintelui 
Băncii Mondiale

WASHINGTON 28 (A-
gerpres). — Atît țările 
bogate, cit și cele sărace 
trebuie să reducă rata de 
creștere a ehcltuielilor 

militare pentru a accelera 
dezvoltarea economică, a 
declarat președintele Băn
cii Mondiale, A. W. Clau
sen. Potrivit agenției As
sociated Press, el a arătat 
că, anul trecut cheltuieli- 
lie militare ale țarilor oc
cidentale industrializate 
au crescut substanțial, în 
timp ce investițiile în noi 
capacități de producție au 
scăzut cu 4 la sută.

la sută. Cele mai impor
tante ■ majorări, au fost e- 
fectuate la prețurile me
dicamentelor la care se în
registrează o mare cerere.

MORFINOMANIA ia pro
porții în Republica Fede
rală Germania, făcînd noi 
victime, în special, în rîn- 
dc)l tineretului. După cum 
a declarat la o conferință 
de presă la Bonn, minis
trul vest-german de in

terne, Friedrich Zimermann, 
consumul dc droguri a 
provocat,. anul trecut, în 
R.F.G., moartea a 383 

de persoane, față de 360 
în anul precedent, infor
mează agenția France Pres
se.

A

întreprinderea de asistență 
tehnică și service Brașov

încadrează de urgență
— 1 motostivuitorisl pentru depozitul

din Petroșani — Uri câni

Condiții de încadrare și retribuția, conform
Legii 120971 și Legii 57/1974.

Informații și prezentarea — în Tîrgu 
Jiu la C.S- al I.Ă.T.S. Brașov din strada Zam
bilelor nr. 12, telefon 12751 sau 18040.

Cooperativa
„Unirea" Petroșani

a n u n ț ă :

Centrul de primire pentru curățătoria chi
mică, din Petroșani, strada Republicii, s-a mu
tat în Petroșani — Aeroport, complexul Dacia, 
din strada Aviatorilor.

Pentru predarea și primirea produselor, do
ritorii se vor prezenta la centrul respectiv-

Mica publicitate

• ANUNȚURI DE FAMILIE

CU adincă durere, fiii, fiicele, frații, surorile și 
nepoții anunță încetarea . din viață, după o scurtă, 
dar grea suferință, a celei care ne-a fost mamă, 
seră si bunică

ARMEAN VERONICA
in vîrstă de 75 de ani.

Inmormîntarea are loc azi, 1 martie, în cimiti
rul din Petroșani.

CU adincă compasiune, lucrătorii din redacția 
ziarului „Steagul roșu" Petroșani' împărtășesc du
rerea colegului do la ziarul județean „Drumul soci
alismului", Cornel Armean, la gTeua încercare pri
cinuită dc piei ue:ea mamei sale

ARMEAN VERONICA
Sinceri condoleanțe familiei îndoliate.

COLECTIVUL de învățătoare și educatoare de 
la Școala generală nr. 1 Petroșani, își amintesc cu 
regret împlinirea a 4 ani de' la dispariția fulgeră
toare a iubitei lor colegă

înv. ANA STANCU, 
împreună cu fiica Mirela și soțul Dumitru.

SE împlinește un an de cînd a decedat scumpa 
noastră mamă

LUDOVIC A SIMZIANA
Nu o vom uita niciodată. (228)

I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (232)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Lisca- 
n.u Mircea, eliberată de 
l.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (233)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maniei 
Maria, eliberată de ETVJ 
Petroșani. O declar nulă. 
(235)

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pe numele Coțo- 
fan llie, eliberată de 
I.U.M Petroșani. O declar 
nulă. (236) '

PIERDUT legitimație de 
călătorie nr. 491, eliberată 
de E.G.C.L. Petroșani. O 
declar nulă. (237)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele An- 
done Valentin, eliberată do 
l.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (238)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Colac 
Maria, eliberată de Auto
baza C.M.V.J. Petroșani. 
O declar nulă. (240)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani «tr N Răi retro — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 1663 |».|«u <c„.ț;î, tiPaRI’I llpoeraH» Petfnșan! «t». N. Bălcesco — t


