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Noua întreprindere 
pentru piese de schimb, 
reparații utilaje și e- 
chipamente electrice 
miniere de pe platforma 
industrială a Petroșa- 
niului s-a impus ca fi
ind o firmă de renume 
în economia municipiu
lui nostru. în imagine, 
în cadrul ate
lierului APTA ing. 
loan Herman și pro- 
iectanții Victor Tomes- 
cu, Ana Siminic și Ion 
Muntean analizează 
pe planșetă unul din 
pioiectele ce urmează 
a fi introduse în fabri
cație de serie în atelie
rele productive.

r

ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
In spiritul orientărilor cuprinse în cuvîntarea

tovarășului N1COLAE CEAUȘESCU la Conferința pe țară
"X a președinților consiliilor populare

PRIMA ZI, PRIMELE SUCCESE
ALE LUNII MARTIE

Inițiativă și operativitate in realizarea 
obiectivelor de dezvoltare în profil teritorial

După ce au încheiat o 
lună rodnică, luna fe- 
bi uarie, minerii Văii Jiu
lui au continuat și în 
prima zi a lunii martie 
să obțină producții supe-

rioare prevederilor de plan.
Continuitatea realiză

rilor, a succeselor înre
gistrate este cea mai eloc
ventă dovadă a efici
enței măsurilor • apli
cate in urma consfă-

tuirii de la C. C. al 
P.C.R., a noului program 
de lucru. Vă prezentăm 
cîteva din cele mai bune 
realizări obținute de co
lectivele miniere :

mai mare și■ MINA LUPENI, cea 
mai mecanizată întreprindere din țară 
a obținut și cea mai mare producție ex
trasă în ziua de 1 martie. Un fapt re
marcabil — toate sectoarele raportau în 
ziua amintită depășirea prevederilor de 
plan. Pe primele locuri s-au situat sec
toarele IV cu plus 939 tone de cărbune, 
III cu plus 727 tone și VI cu plus 470 
tone de cărbune.

înregistrat minerii sectoa-depășiri le-au
relor : III cu un plus de 307 tone ; II cu 
un plus de 273 ; V cu plus 177 și IV cu 
plus 167 de tone.

de stat 
eficientă 
existente 
armoni-

direcțiile prioritare 
pra cărora 
tra atenția 
turor, ale 
cetățenilor,
cut la înfăptuirea 
luțici Conferinței pe 
a președinților 
populare ?

■ MINA PETRILA se situează și în 
acest început de lună pe loc de frunte, 
prin faptul că și la această întreprin
dere toate sectoarele 
pășit prevederile de

și-au realizat și de- 
plan. Cele mai mari

| MINA LONEA continuă să-și de
pășească prevederile de plan și in aceas
tă lună. Plusul primei zile se apropie 
de 500 de tone. Sectoarele cu cele mai 
mari depășiri fiind : IV cu plus 420 to
ne de cărbune și I cu plus 279 tone.

Dc asemenea, printre unitățile minie
re care au -obținut depășiri remarcabile 
ale prevederilor de plan sînt și cariera 
Cîmpu Iui Neag cu plus 707 tone căr
bune cocsificabil și mina Uricani.

La Conferința pe țară 
a președinților consiliilor 
populare au fost eviden
țiate răspunderile sporite 
ce revin organelor locale 
ale administrației 
în valorificarea 
a posibilităților 
și în conducerea
oasă, unitară a tuturor do
meniilor de activitate eco
nomică, socială și i 
podărească în vederea 
făptuirii 
dezvoltare 
Congresul 
Conferința 
partidului, 
rioadă, cînd seninele 
măverii încep să se deslu
șească, consiliile populare 
din Valea Jiului își sta
bilesc programe concre
te de acțiune, cuprinzînd
■■■■■■■■■■■I

obiectivelor 
stabilite 

al XII-lea 
Națională 
în această

gos- 
i în

de 
de 
și 

ale 
pe- 

pri-

asu-
se vor concen- 
și eforturile tu- 
deputaților și 
Cum s-a tre- 

Rezo- 
țară

consiliilor

— încî din timpul des
fășurării lucrărilor mare
lui sfat al gospodarilor ță
rii, ne mărturisea tovară
șul Ion Rujoi, vicepre
ședinte al Consiliului popu
lar orășenesc Vulcan, 
ne-am conturat sarcinile 
ce ne stau în față în acest 
an. Orientările și indica
țiile cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la înche
ierea Conferinței, scot

relief necesitatea obține
rii unei calități noi, pe ba
za principiului eficienței 
economice, în toată acti
vitatea consiliilor populare, 
în vederea accștui scop 
noi acordăm multă aten
ție, în spiritul Rezoluției 
Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor popu
lare, atragerii 
cit mai mare 
la realizarea 
gospodărire și
țâre a orașului. Am orga
nizat comisii 
formate din
buni gospodari, care au în
ceput deja să activeze. A- 
ceastă acțiune, 
pe propunerile

unui număr 
de cetățeni 

muncii dc 
înfrumuse-

cetățenești, 
deputați și

sprijinită 
oamenilor

T. SPATARU

Cupa ziaruluiIn pag. a 3-a

INDIVID
COLECTIVITATE

„Steagul roșu

le-o 
înre- 
ade-

bun 
prin 
este

tConlinuare în pag. a 2-a)

ci nd
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Ion VULPE
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

de or
ca în- 
făcute 
martie

gene- 
ziarului

• • •

„Valea J’UiUi — vatră 1 1 
de istorie și cărbune", i 
un spectacol și discotecă. I

Ta~" răst i 

vinovați, 
ce fac și
șut. știr- , 

colectivu-

din i 
seară J 

i dis- >
cu- ț

Acest demaraj de 
augur, convingător 
rezultatele obținute, 
o nouă dovadă că mine
rii Văii Jiului sînt fe.-m 
hotărîți să-și respecte cu- 
vintul dat în fața parti- 

l__________________________

dului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da țării 
cit mai mult cărbune, de 
a răspunde prin fapte 
demne de muncă grijii 
părintești pe care parti-

dul șl statul nostru 
poartă. Succesele 
gistrate constituie 
ziunea Ier deplină la mă
surile inițiate și aplicate 
pentru sporirea produc
ției, pentru creșterea 
productivității muncii.

Componenții cunoscu
tei brigăzi condusă de 
destonicul miner Fran. 
cisc Fazakaș, pionieri ai 
mecanizării in Valea 
Jiului, au terminat de 
montat un nou complex 
mecanizat in cadrul sec- 
ti rului II al minei Pa- 
roșem in prima peri 
oadă a lunii februarie. 
Mobilizîndu-și exem

plar torțele, schimburile 
conduse de minerii Mi
hai Șchiopu, Vasile ba- 
rabulă și Nicolae Cos- 
ma, au realizat produc
tivități medii de 14-15 
tone cărbune pe post, 
depă.șindu-și sarcinile 
de plan pe luna februa
rie cu peste 700 tone 
cărbune. (N. STEFAN)

înce- 
sediul 
nostru 

ale

sindica-
Vulcan

I 
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I
I 
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Deficitul de oameni calificați 
din subteran e „acoperit44 

prin încadrarea unor...
Structura forței cali

ficate de muncă provoacă 
destule probleme și 
I.M. Livezeni, 
în nerealizarea 
lor de 
mii de 
întîi, 
corpul 
triler, tehnicienilor, 
sonalului TESA și 
citorii calificați 
faptul că fiecare al nouă
lea om al muncii face 
parte din prima categorie, 
dar sâ luărn în seamă

la 
oglindite 
sarcini- 

pian cu zeci 
tone anual, 
proporția 
inginerilor,

de
Mai 

dintre 
maiș- 

per- 
mun- 

indică

că in cărbune, sînt pla
sate zilnic doar 260 de 
posturi (planificat 410) din 
circa 1 500 de încadrați 
(cifra aproximativă, pen
tru că la diferitele com
partimente ale serviciu
lui OP1R ea variază 
funcție de... opinent).

— Noi -avem 
TESA cit mina 
deși colectivul de 
este de două ori 
re ca al nostru. 
Viorica Rusu. 
cu probleme de

persona.
V uican 

acolr 
mai rna- 
remarcă 

inspector 
personal.

îngmeri
în aceste condiții, 

organigrama e încărcată 
mai ales în sfera nepro
ductivă, surprinde orien
tarea conducerii. Concret: 

mina 
repar- 
cadre 

superi- 
Ne-am trezit cu... 

dintre care 14 femei.
prea

— An ul trecut, 
noastră a solicitat 
ii za rea a patru 
tehnice cu studii 
za • e.
Io
ingineri care nu

cultural-sportive
■ In fiecare zi, 

pind de astăzi, la 
redacției ziarului
se primesc înscrieri 
celor ce doresc să parti
cipe la competițiile 
ganizate duminică, 6 
tie pe pirtiile din 
ring, in cadrul celei 
IX-a ediții a Cupei 
rului „Steagul roșu" 
schi. înscrierile se 
face și prin telefon la nr. 
269 si 41663, intre orele 
9—16.

Din considerente 
ganizare solicităm 
scrierile să fie 
piuă simbătă, 5

.c., ora 13.
■ Acțiunile sub 

ricul Serile 
„Steagul roșu" continuă in 
localitățile Văii Jiului.

or- 
niar- 

Pa- 
de-a 
zia- 

la 
pot

I 
i
I
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Ieri, la clubul 
telor din orașul 
a avut loc o vizionare de 
diapozitive cu tema „Fru
moasă ești patria mea !". 
Astăzi, la clubul sin
dicatelor din Lupeni t-a 
avea loc întîlnirea 
nerilor cu profesori
sport, membri ai forma
țiilor „Salvamont" și ve
terani ai schiului de per
formanță din Valea Jiului.

H Astăzi, la ora 17. la V 
clubul sindicatelor 
Lonea are loc o 
cultural-educativă și 
tractivă. Programul 
prinde un concurs „Cine t 
știe cîștigă", pe tema ’

Un NU categoric indisciplinei
i

La I.M. Vulcan
Mina Vulcan a ridicat, 

cînd cu noul program 
de lucru, cota realizărilor 
zilnice la producția de căr
bune. La nivel de între
prindere și de sectoare se 
depun eforturi stăruitoare 
atît pentru sporirea pro
ducției de cărbune cit și 
pentru întărirea ordinii 
și disciplinei muncii, mai 
cu scamă a eliminării ab
sențelor nemotivate, a folo
sirii integrale a timpului 
de lucru la fronturile di
rect productive. Referitor 
la disciplină, Ilie Diaconu, 
președintele comitetului 
de sindicat pe mină, nc 
spunea : „Avem sectoare

de producție care deși stau 
bine cu realizările, la ca
pitolul disciplină sînt încă 
corigente. Dc pildă, sectoa
rele l și V nu au obținut 
în anul precedent titlul de 
sectosie fruntașe pe 
trepymdere 
absențelor 
Cest lib'TU

în- 
din cauza 

nemotivate. A- 
ne-a determi

nat vă organizăm in cadrul 
sectoarelor amintite ju
decata muncitorească".

Din spusele interlocuto
rului am reținut că plusu
rile la cărbune obținute în 
anul 1982 de aceste sectoare 
se datoresc în principal e- 
fortului depus, de oamenii

cinstiți și harnici, de mh 
nerii care pc lingă temei
nica pregătire profesiona- > 
lă, posedă și „certificat de 
bună , purtare", poți merge j 
oriunde cu ei, la cele mai ■ 
grele locuri de muncă și ) , 
fac treabă bună și acoloL I 
Acești cameni harnici și 
priccpuți s-au constituit 1 
in instanță muncitorească 
și au tras aspru 
pundere pe cei 
pe cei care fac 
„uită" să vină la 
besc prestigiul
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Calitatea meniului cuprinde 
in sine calitatea autogospodăririi

Activitatea oamenilor 
muncii de la LA.C.C.VJ., 

* calitatea ei. pregătirea 
profesională și valoarea 
inițiativelor, se află in- 
tr-o neîntreruptă legătu
ră cu munca minerilor, 
deoarece însăși existența 
întreprinderii este o e- 
locvenlă expresie a gri
jii pe care partidul și 
statul nostru o manifes
tă pentru minerii Văii 
Jiului, in aeest context 
dc idei s-a integrat. prin 
conținutul critic și auto
critic al dezbaterilor, a- 
iunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii dc 
la 1 .A.C.C.V.J., cadru 
democratic în care, por
nind de la rezultatele e- 
oonomice bune obținute 
in anul trecut, s-au sin
tetizat principalele di
recții dc acțiune care să 
contribuie efectiv la îm
bunătățirea conținutului 
celor 18 000 porții de min- 
care pregătită zilnic pen- 

1 tru mineri, cit și a con
dițiilor sociale din cămi
nele de nefamiliști. In 
cadrul lucrărilor adună
rii s-a remarcat că 
intre calitatea meniuri
lor și eforturile proprii 
te autogospodărire și au- 
toaprovizionare este o le
gătură directă. Gospodă
riile anexa de pe lîngă

Deficitul de 
oameni calificați 

din subteran

Topografii carierei Cîmpu lui Neag. unitate frun
tașă a Văii Jiului de unde se extrage cărbune coc- 
sificabil, „la lucru"'.

fUriWe ăln pag ]]

cred că văd cărbunele 
în front

După această amară 
reflecție, Monieă Meliță. 
responsabil cu învăță- 
miratul, ne ajută să pu
nem in valoare preocu
pările pentru calificarea 
cadrelor, pornind de la 
premisa că in toate cate
goriile profesionale se 
înregistrează un constant 
deficit de efective (mi
neri, minus 31, meca
nici mașini și utilaje 
—125, electricieni (1?!)
— 111, alte meserii —76. 
Cum s-a acționat anul 
trecut în rezolvarea u- 
nci asemenea situații ?

Prin desfășurarea unor 
■cursuri de calificare, do
uă pentru mineri (41 de 
absolvenți din 68 în
scriși), electricieni (34 din 
48), mecanici mașini și 
utilaje (34). dar necesa
rul prevedea; 132 mi
neri, 80 mecanici. 22 e- 
lcctricicni și electronic-1 
canici. Cauzele nercallză- 
rii planului de califica
re a forței de muncă ? 
Numărul mic de candi
dați, care întrunesc con
dițiile de studii, o slabă 
activitate de selecție la 
nivelul sectoarelor, fluc
tuația personalului mun
citor și, na în ultimul 
rind, calitatea modestă 
a procesului instructiv- 
educativ. Foilctăra în a- 
cest sens registrul ma
tricol al unei clase de mi
neri —- multe absențe 
nemotivate, medii între 5 
și 6, rezultate dintr-o sin
gură notare, 24 din 42 de 
cursanți inițiali n-au mai 
obținut diploma, în au
gust ’82. Neîmplinirile a- 
nului trecut se continuă 
însă, din păcate, șl în 
acest an. Cifra de califi
care recomandată de con
ducerea combinatului 
este irealizabilă din start. 
Astfel, conform planifi
cării. trebuie să încheie 
cursurile în primele luni 
un număr de 70 de oa
meni ai muncii, în reali
tate există doar 45 de 

cantine au asigurat în a- 
nul trecut peste 44 tone 
carne, adică 10 la sută 
din consumul total de 
carne de porc. Pină la 
construirea celor două 
crescătorii noi, efectivul 
actual de 824 capete de 
porci va spori, printr-e 
mai bună, mai rațională 
îngrijire, la peste 1 000. 
Un alt domeniu al auto- 
aprovizionării întreprin
derii, îl reprezintă sola- 
riile șl serele din peri
metrul orașului Lupeni 
(iu 1982 s-au realizat 12 
tone produse cu valoare 
de peste 38 000 lei), cit și 
noile terenuri agricole. 
Despre toate aceste posi
bilități de perfecționarea 
muncii desfășurată în în
treprindere au vorbit Du
mitru . Popescu, Mircea 
Mărgăritoiu, Constantin 
Barna, Fănica Mazăre, 
Gheorghe Dudaș, care au 
scos în relief diferite 
aspecte concrete din can
tine si cămine muncito
rești. semnalînd nece
sitatea generalizării ex
perienței bune în auto
gospodărire și autoapro- 
vizionare.

Dezbaterile care au a- 
vut’ loc în adunarea ge
nerală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de 
la I.A.C.C.V.J. au semna

cursanți. în acest context 
menționăm că, Ia ora ac
tuală, în - întreprindere 
există doar 113 munci
tori nccalificați, iar nu
mărul desconlaților în
trece, numai în anul tre
cut, pe col a! nou-inca- 
draților cu 144 de oameni.

Condițiile de desfășu
rare a cursurile) școlii de 
calificare sint modeste 
deși s-au întreprins e- 
forluri pentru asigura
rea manualelor și mate
rialului didactic. Din cei 
20 de lectori. doar 5 sint 
ingineri, în rest înre
gistrăm 13 subingineri, 
m ecru nmist și un teh
nician principal. Proooi- 
ția se pare nu tocmai 
echitabilă. Analiza sta
tistică a calificării ca
drelor are darul, acum în 
ceasul al doisprezecelea, 
să pună in gardă orga
nele de conducere ale 
combinatului și minei Li- 
vezeu i.

— Calificarea cadre
lor, conchide firesc îng. 
Iun Diaoouu, directorul 
întreprinderii miniere, se 
continuă prin acțiunile 
de perfecționare, polica
lificare și specializare a 
oamenilor muncii din sub
teran și dc Ia suprafață ; 
c un proces care du tre
buie considerat încheiat 
odată cu înmînarea di
plomei de miner, meca
nic sau electrician.

Intr-adevăr. concluzia 
este relevantă pentru mo
dul cum ar trebui să se 
desfășoare activitatea de 
calificare a forței de mun
că la mina Livczeni. dezi
deratul teoretic este însă 
departe de rezultatele 
practice, altfel nu s-ar 
explica faptul că, la o 
precedentă verificare a 
cunoștințelor în acorda
rea treptelor superioare 
de retribuție, 15 dintre 
examinați au ridicat din 
umeri la întrebările co
misiei de examinare. Or, 
răspunsurile lor oglin
desc nivelul cunoștințe
lor profesionale, acumu
late mai ales în școala de 
calificare. 

lat posibilitățile reale, 
uncie nevalorificato in
tegral, de a contribui cu 
mijloacele specifice, dar 
cu mai multă eficiență, 
prîntr-o continuă grijă 
pentru calitatea și diver
sitatea meniurilor servite 
minerilor, la procesul de 
realizare a sarcinilor de 
producție în minerit.

în întreprindere își des
fășoară activitatea oa
meni cu foarte bună pre
gătire profesională, cum 
sint Ia cantinele Paro- 
șcni-Vulcan, Lupeni, ori 
la căminul muncitoresc 
din Aninoasa. în timpul 
adunării s-a arătat. în 
mod constructiv, critic și 
autocritic, că activitatea 
din unele cămine mun
citorești (Ia Petrila, de 
exemplu) nu .dovedește o 
mină fermă de gospodar, 
capabilă să modeleze, îm
preună cu un colectiv 
obștesc și cu întreprin
derile miniere, condiții 
mai bune de locuit, o via
ță educativă, civilizată și 
igienică, continuă și de 
calitate. De fapt norme
le medicale și igienice 
trebuie să constituie o 
permanență în activita
tea cantinelor și cămi
nelor din sistemul 
I.A.C.C.V.I.

T. SFATARU

Foto : Horia FRAȚILA

tuni se poate
Asociațja de locatari Vîs- 

<<oza IU din Lupeuî ((ad
ministrator Marin Pavlo- 
vici) are o experiență deo
sebit de folositoare loca
tarilor, experiență care se 
recomandă pentru gene
ralizare în toate spațiile de 
folosință comună și nu nu
mai aici. După cc a înlo
cuit, la sfîrșitu) lunii de
cembrie 1982, de pe casele 
scăriloi blocurilor pe care 
le administrează, lămpile 
cu incandescență, cu tu

I
I

APAKTAMENTE 1T.O. 
PRIETATE PERSONA
LĂ. în Petroșani se vor 
construi în acest an a- 
partamente proprietate 
personală cu confort spo
rit. Aceste apartamente 
sînt amplasate în zona din 
apropierea spitalului 
nicipal. (V.S.).

C0 BĂNII NU E
GLUMIȚI Unități

mu-

Aspect de muncă din 
cadrul secției depănat 
de la întreprinderea de 
fire artificiale Xtiscoza 
Lupeni.

Fete : Șt. NEMECSEK

buri fluorescente, la 1 fe
bruarie 1983, administra
torul asociației a tras linie 
și a calculat oonsamu; de 
energie și suina de plată. 
Apoi a făcut o compara
ție cu luna ianuarie 1982. 
A rezulat o diferență 
semnificativă, Cind pe 
casele scărilor e- 
xistau becuri cu incan
descență, asociația a plătit 
2085 lei ; pentru consumul 
de energie dc pe luna ia
nuarie 1983, s-a - plătit

Vă prezentăm un exemrlu

Cooperativei Unirea" de 
pe raza orașului Petrila 
-.mi ne-oițe să așteptovu 
banii încasați uneori și 
cile 10-r.i zile „sosire i ' 

colectoare. In 
bmii 

ținuți în u- 
că nu-i 
e vorba

casieriței 
condițiile in care 
nu trebuie 
ni ta te, reamintim 
de glumit cînd 
de bani ! (M.B.)

BIROUL DE 
MAT1ZARE ai < 
lui popular al 
Petrila a întocmit o do
cumentație tehnică pen
tru demararea unor lu
crări de înfrumusețare

SISTE- 
Consiliu- 
orașului

i Inițiativă și operativitate
i in realizarea obiective>or de 
dezvoltare în profil teritorial

<U'in.u.'t din pag. 1)

muncii, vizează obținerea 
unor condiții superioare 
de viață socială pentru 
minerii, preparatorii, e- 
nergetîcienii din Vulcan. 
Avem intilniri periodice 
cu comisiile pe domenii de 
activitate și eu cele cetățe
nești, cxaminînd stadiul 
realizării obiectivelor (re
parații ia blocuri, amena
jări ale spațiilor de joacă 
ale copiilor etc.) Sint multi 
oameni harnici. Vreau să 
remarc munca unor depu- 
tați, cum sini Alexandru 
Plic sau Mircea Moțoc, cu 
care ne întilnim în fiecare 
săptăiuînă pentru a anali
za preocupările din diferi- 

i te zone ale orașului. Sint 
oameni realmente preocu
pați de continua îmbună
tățire a vieții sociale. In 
tot ceea ce întreprindem, 
ne sprijinim pe activitatea 
comisiilor permanente, a 
deputaților și a cetățenilor 
carc-și îndeplinesc cu simț 
de răspundere sarcinile 
stabilite de consiliul popu- 

■ iar.
— în spiritul cuvîntă- 

rii rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu la în
cheierea lucrărilor Confe
rinței pe țară a președin
ților consiliilor populare, 
document adoptat ca pro
gram al întregii activități 
a consiliilor populare, ne 
spunea tovarășul Luca 
Boantă, vicepreședinte al 

sumo de 585 lei Diferența 
este de exact 1 50u iei, bani 
care au rămas iu bugetul 
loca tarilor din scările res
pective. Cheltuielile tă
cute cu procurarea -și 
montarea tuburilor flu
orescente se acoperă din 
economia făcută în scurt 
timp. Exemplul este atit 
de i-onvingătoi incit face 
inutile alte comentarii.

A MiCA

a localității cu prilejul 
declanșării acțiunilor 
gospodărești de primă
vară. Au fost prevăzute 
acțiuni de reaiuenajare 
a zonelor verzi, de dez
voltare a dotațiilor teb- 
n i co edil i ta re, co nf orm
detaliilor din schița de 
sistematizare prin care 
sc vizează modernizarea 
cartierelor și arterei prin
cipale. (IJD.).

INTRE 5 martie — 5
aprilie a.c., se vor desfă
șura adunările de dare de 

Consiliului popular oră
șenesc Petrila, manifestăm 
o atenție permanentă pen
tru înfăptuirea planului de 
construcții (locuințe și spa
ții comerciale) și amenaja
rea tuturor lucrărilor edi- 
lUar-fiospodărești care au 
făcut obiectul multor pro
puneri cetățenești. In cursul 
lunii februarie, îndeosebi 
după încheierea marelui 
forum al gospodarilor ță
rii, s-a intensificat și ac
țiunea destinată realizării 
integrale a s meini'or le 
contractare a animalelor 
și produselor animaliere 
ia fonda) de stat Este o 
activitate cu importante 
dimensiuni politice și edu
cative, sintetizată in în
făptuirea programului de 
autoconducere și autoa- 
provizionarc. în asigura
rea unor condiții superi
oare de aprovizionare a 
populației. Tn vederea îiț- 
făptuirii programului de 
măsuri stabilit în sesiunea 
consiliului popular, îm
preună cu locuitorii în
treprindem un ansamblu 
de acțiuni (creșterea su
prafeței agricole și folosi
rea ei intensivă, extinde
rea lucrărilor destinate 
întreținerii pășunilor și fî- 
nețelor, creșterea efectivu
lui de animale etc.) care se 
vor concretiza în respec
tarea planului de contrac
tare a animalelor și pro
duselor animaliere la fon
dul statului.

NOTA

Operativitate, 
nu glumă!

De cîtcva luni, nu mai 
primesc la timp publica
țiile la care sint abonat. 
De exemplu, „Sportul" de 
simbătă, „Steagul roșu1' de 
duminică, plus „Magazi
nul" le primesc luni, după 
ora 16, cu o întirziere de 
două zile. Văzind această 
situație, întreb conducerea 
poștei din Petroșani cum 
se justifică încasarea su
melor peati u aducerea pu- 
biicațiiror la domiciliu, 
cn.d ele sint distribuite du-
pă 2—3 zile ? tn ziua de 
2 februarie, de exemplu, 
am primit ziarele la care 
sint abonat și tipărite in 
săptămina anterioară luai 
dupâ-amiază. După rite 
știu, în munca factorilor 
poștali, operativitatea este 
o obligație dc rutină Cer 
ca această obligație să fie 
respectată și de factorul 
care își desfășoară activi
tatea în cartierul nostru.

Valeriu SEX ERINEANU, 
Petroșani, str. Vilelor 

ni. 12

seamă ale caselor de ajutor 
reciproc din cadrul în
treprinderilor și Instituți.
tier. Cu acest prilej mem
brii C.A.R. pot să cu
noască activitatea anuală 
pe bază de bilanț econo- 
mico-financiar. (VS.)

Lt.biică realizată de
V. STRĂUT
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Debutul rodnic al unui nou frontal mecanizat
I

un nou schimb, 
lor două schimburi 
abia și-au dat mina, 
Petcu .și David Rută, 
preună eu maistrul 
nier 
grafic) și. firesc, 
bainierul 
sini 
unei operații de 
tanță hotârîtoare 
întregul schimb, 
□reducția întregii

peste 800
ne. Deci, 
nic și... firesc, doar 
gada lucrează cu o 
ductivitate de cite 
chiar 20 tone/post,

cărbu- 
rod- 
bri- 

pro- 
18 și 

cu 
cite 4—5 tone/post supe
rioară sarcinii prevăzu
te. Este de fapt obiecti-

cîștigate în abatajele do
tate 
plex 
nere 
cuți. 
nou, 
și pornit cu 3 zile înain
te de data fixată, au toa
te șansele unor realizări

cu modernul com- 
românesc de susți- 
SMA-2 in anii tre- 
Acum, în nou! pa- 
echipat de ei înșiși.

Petru
concentrați

o

n abatajul trontal 
al brigăzii lui Mi
hai Blaga a început 

Șefii ce
ea re 
Ion 
îm- 
mi-

loan Onuț (in foto- 
cu com- 
Bârsan, 
asupra 
impor- 
pentru 
pentru 

zile :
revizia combinei. De revi
zia tuturor 
abataj, ca 
provizionarea 
teriale se < 
oamenii 
timp di o oră, la începu
tul fiecă: ui schimb. Sînt 
operați’le cu care debu
tează fiecare schimb, care 
condiționează 
tul, roadele i 
7 orc, pînă Ia 
următor. Unii 
de verificarea

utilajelor 
și de 

i cu 
ocupă 

din

din 
a- 

ma- 
toți 

abataj

i randamea- 
următoarelor 

schimbul 
se ocupă 
combinei, 

alții de transportor, de 
cadre, alții de asigura
rea plasei, a materialului 
lemnos. Fiecare din 
nerii schimbului 
Mihai Roman, Gheorghc 
Chertes, Mihai Calo, Du
mitru Zgură, losif Ci- 
minga — știu cu precizie 
ce au de făcut și-și 
deplinesc atribuțiile, 
totul ca, odată cu porni
rea combinei, tăierea 
stratului de cărbune 
se desfășoare 
rit, ca pînă 
schimbului să 
integral ciclul

sa 
nestinghe- 
la venirea 
se încheie 
de pro

ducție, ca debitul șuvoiu
lui negru ce 
transportor să 
substanțial.

Așa începe, 
fășoară fiecare 
în brigada lui 
Blaga. Au pornit 
igtaj, respectiv panoul ! 
din felia a doua a stra
tului 3 în urmă cu 7 zi
le. In 7 zile lucrătoare, 
abatajul a înaintat zilnic• 
1,2 ml, avind o avansare ; 
totală de 15 ml și o pro
ducție suplimentară de

Bărbați care onorează titlul de miner

sintem obișnuiti și... el 
eu noi. Știm ce vrem și 
cum să ne atingem sco
pul. Știm, bunăoară, că 
fără ca utilajele să func
ționeze din plin, fără ca 
abatajul să fie în ordine 
perfectă, fără ca toți să 
ne facem datoria, nu pu
tem avea randamente 
mari, nici cîștiguri bu
ne. Și nu ajunge să știe 
fiecare aceste lucruri, ci

vul n" 1 pe care și l-« 
fixat brigada odată cu 
pornirea noului frontal 
mecanizat. Înainte de a-1 
porni, brigada însăși a 
echipat panou). Cu răs
pundere, cu sîrguință, cu 
grijă pentru fiecare de
taliu. Minerii, electrolă- 
eătușii, comlrainierii bri
găzii constituie un nu
cleu omogen, brigadă 
policalificată, conștientă 
de faptul câ de calitatea 
montării utilajelor 
timpul echipării, iar
poi de calitatea reviziilor 
și reparațiilor preventive 
depind randamentele, rea
lizările brigăzii. Este exi
gența pe care și-o im
pun în urma experienței

în 
a-

superioare. Aceasta e 
convingerea minerilor 
Crăciun Gălbează al trei
lea șef de schimb, a hli 
Grigore Moldovan Mi
hai Bivolar, Dumitru 1- 
lie, a lăcătușilor eom- 
bainieri Gheorghc Coman, 
Ion Tadnic, a tuturor 
componențelor brigăzii, 
inclusiv a maistrului me
canic Alexandru Draica. 
integrat și el in brigadă 
cu sarcina de a asigura 
funcționarea ireproșabi
lă a utilajelor din a- 
bataj.

— Cei mai multi ne cu
noaștem de ani de zile, 
ne spunea șeful de 
schimb loan Petcu. Cu 
Mihai Blaga, brigadierul,

că 
uti- 
ab- 

zilnic 
? în
treabă, 

martie vom da pe 
1500 tone

să le și facă. Faptul 
n-avem necazuri cu 
lajele, că n-avem 
sențe, că atingem 
randamente bune 
seamnă că facem 
că în 
puțin 
plan...

...înainte de a ne 
părți de minerii lui 
ga, abatajul a fost 
prins de un vuiet puter
nic. Punind în mișcare 
tamburii, 
ceput să taie eu 
stratul de cărbune, 
transportoarele 
intr-un șuvoi 
spre gura abatajului ro
dul bogat al muncii unor 
oameni vrednici, puși pe 
fapte mari.

loan Dl BEK

peste

des- 
Bla- 
cu-

Punînd în 
combina a în- 

nesaț 
iar 

duceau 
nesfîrșit

1*
(
î

*

i

iese

schimb
Mihai 

noui a-
I

Dialog despre funcționarea utilajelor in abatajul frontal mecanizat 
lăzii conduse de minerul Mihai Blaga din sectorul III de Ia I.M.

ț

l
1
*
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'U'mar» flin pap l)

lui. Unul dintre aceștia 
este Constantin *Borhină, 
lăcătuș, care, așa cum îi 
spuneau Petru Varga, „are 
o boală mai veche — face 
nemotivate cînd îți este 

lumea mai dragă. Cînd ai 
nevoie la -o defecțiune dc 
o intervenție promptă, afli 
că Borhină iar nu a venit 
la șut. Așa nu se mai poa
te, să ne spună ce are de 
gînd să facă în continuare". 
„Ortacii au fost asprii cu 
mine dar drepți. Promit 
că mă voi ține dc treabă. 
Vreau -â mi cîșlig din nou 
încrederea ortacilor. Am 
să aovcdesc acest lucru".

Tot din cadrul sectoru
lui. I au mai fost judecați 
Ferencz Bordași, Ion Ca- 
dar. Mircea Mihăilesca, 
„oameni-problemă" despre 
care șeful de schimb Ion 
Ivan, spunea : „Am înțeles 
faptul că oamenii mai au 
și probleme; într-adevăr, 
pe cel cm probleme i-am 
înțeles șî-i înțelegem toți.

Cind iii iubești meseria
o școală pro- 
mecanici au. 
Gorj în anul 
terminarea 

scurtă

A absolvit 
fesională de 
to în județul 
1979. După
școlii a lucrat o 
perioadă la I.T.A. Rovi- 
nari însă fiind flăcău de 
pe meleagurile noastre 
l-a atras Valea Jiului. De
și tatăl lui este miner la 
I.M. Petrila, el și-a ales 
meseria de mecanic auto. 
Că iși iubește meseria, o 
dovedesc faptele. Deși are 
numai 21 de ani și nici 
trei de mesrie, tinărul 
Gheorghe Boha s-a re
marcat în rîndul colec
tivului de la Autobaza 
Petroșani a C.M.V.J., ca 
un muncitor harnic, pri
ceput si conștiincios. Ori
ce lucrare pc care i-o 
încredințează maistrul de 
atelier o duce la bun sfîr- 
șit. Defecțiunea este re
mediată repede și bine. 
Mereu dornic să-și îm
bogățească cunoștințele 
profesionale, studiază
citește cărți tehnice. Ur
mează cu încredere 
sfaturile mecanicului 
Nisipcscu. un 
în
riență.

Și

și
Ti ti 

meseriaș 
vîrstă cu multă expe-

„Dc la nea Ti ti 
am învățat multe din se
cretele meseriei", ne-a 
spus Gheorghc Boha, 

Acum pe acest -tînăr a- 
proapc că nici o defecți
une mecanică nu-1 mai 
Pune în încurcătură. Cu

In viața de toate zilele, 
gimnastica la birnă cons
tituie o probă... morală, 
îmbrățișată și de unii din 
urmașii lui Adam. Spre e- 
xemplu, lonescu vede pa
iul din ochii altuia, la bir
nă evoluează doar ir. fața 
șefului, pentru plecăciuni 
piimește nota maximă, cit 
prite.ște însă exercițiul la 
sol, adică la locul de mun
că. înregistrează mereu 
depimetări. Tot lonescu e 
mare specialist ■ la paralele 
inegale, fiindcă lui i se cu- 
vim1 oar'ea leului, de unde

Un NU categoric indisciplinei
și ortacii și conducerea 
sectorului, dar nu putem 
sâ-i înțelegem pe cei care 
iși fac singuri probleme, 
pe cei care creează neca
zuri familiilor lor, colecti
vului în care muncesc. Fa
ță de aceștia propun să 
si ia măsurile prevăzute 
de lege". De aceeași pă
rere au fost și șefii de 
schimb Angliei Popescu, 
Fetru Bombeu și Nicolae 
Atodiresei

lĂin caarul sectorului V, 
sector în care majoritatea 
oamenilor sînt pricepuți 
și harnici și care a înre
gistrat în luna februarie 
a.a. cn spor substanțial la 
producția de cărbune, an 
luat cuvîntul Grigor Cos- 
tea. miner șef de schimb, 
care afirma : „Nu pot fi de 
acord cu atitudinea lui 
Nicolae Cioban u,’ Gheor

ghc Croitoru, loan I.ungu 
care ne fac multe greutăți 
in muncă, nu înțeleg fap
tul că în societatea noas
tră nu este posibil nici 
muncă fără oiine si nici

rirea producției de căr
buni'. Altfel..." Maistrul 
Nicolae Roman, secretarul 
organizației de partid a 
venit cu propunerea ca cei

La B. ML Vulca a
pline fără muncă. Eu pro
pun să le mai acordăm o 
șansă. Dacă nu vor înțele
ge nici de data aceasta eă 
la mină se muncește și nu 
se glumește, să ne lase in 
pace, să se ducă unde vor. 
Noi am dovedit că și fără 
ei ne realizăm prelimina
rul. E rîndul lor să demons
treze ca sînt oameni cum
secade, mineri adevărați 
care pun umărul la spo-

care încă nu au ajuns la 
înțelegerea faptului că mi
na este o unitate a oame
nilor prin oameni, că suc
cesul depinde de fiecare 
om încadrat aici, fie să ne 
debarasăm de ei, fie să le 
mai acordăm o șansă. Să-i 
dăm în depozitul de lem
ne. Așa poate vor înțe
lege odată pentru totdea
una că nu se mai poate,

că noi nu mai putem ad
mite să știrbească presti
giul celor care muncesc 
cinstit și demn".

Pe același ton au vorbit 
și șefii de schimb Dumitru 
Costică, Nicolae Baniță, 
Vasile Crețu, maiștrii Fie
rea Mitricâ și Dumitru Cu- 
cu. Rechizitoriul ortacilor 
a fost aspru, dar drept. 
A lăsat celor vinovați timp 
de meditație asupra fap
telor lor, ic-a mai acordat 
o șansă — accca de a se 
afirma prin muncă.

Judecata muncitorească 
de la mina Vulcan a fost 
una din acțiunile cele mai 
interesante și educative. 
Spunem acest lucru gîn- 
dindu-ne la faptul că două 
colective de muncă — 
sectoarele 1 și V — cu re
alizări însemnate la pro

noaste toate 
mecanismelor și 
cută cu mare
El este recunoscut in a- 
telier ca unul dintre ti- . 
nerii ce-i mai capabili, 1 
fiind un bun specialist în 
montarea pompelor de in
jecție. Tînărul Gheorghe 
Boha dovedește preocu
pări și pentru recupera
rea pieselor și recondi- 
ționarea lor, fapt care a 
îndemnat și pe alți tineri 
din atelier să-i urmeze . 
exemplul. Pentru a-și im- 
bogăți mereu cunoștințe- 
le tînărul Gheorghe Boha 
urmează cursurile 
la liceul Petrila, 
Și aici se dovedește 
un elex silitor.
Biografia 

rului Gheorghe Boha 
a fi simplă 
nificația ci 
port munca 
fapt pentru 
vul de aici

î

serale 
anul V. 

a fi

tînă-
pa re 
sem- 

ca su- 
și dăruirea, 
care colccti- ( 

îl stimează și 
prețuiește. (Vasile 
DIE, coresp,).

dar are 
avind

BEL-

și procedeul preferat dc 
sărituri, din bugetul fami
lial. Cînd este vorba de a 
pune umărul cu nădejde 
la treabă, maestrul chiu
lului bate șeaua să pricea
pă alții, dar gimnastul nos
tru... verbal a dat-o-n ba
ra fixă, tot încereînd să 
se strecoare printre ine
lele încrederii colective. 
Cică va fi exclus din lot 
(colectivul de muncă), că 
s-a ținut doar de contesta
ții si viață... nesportivă.
(EV.).

ducția dc. cărbune în anu: 
precedent și in acest an 
dar și eu rezerve impor
tante de sp’ >ri re a pro
ducției de cărbune au ho 
tării să valorifice rezerve
le de care dispun, au spus 
un NU categoric indisci
plinei. Pentru prima dată 
aici, instanța colectivă a 
pus problema valorificării 
oricărei ivzerve — în ca- 
zul de față eliminarea 
indisciplinei — de îmbu
nătățire in continuate a 
activității de extracție.

Considerăm că este 'ne
cesar ca acțiunile viitoare 
pe care le vor organiza 
comitetele. de partid, sin
dicat și U.T.C., conduce
rile întreprinderilor din 
Valea Jiului să pornească 
de la acest nivel, să îm
părtășească experiența po
zitivă a minei Vulcan. 
Pentru că, noul program 
de lucru implică în mod 
deosebit o disciplină fer
mă, muncitorească.
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ACTUALITATEA ÎN LU/MF
Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceausescu 
și președintele 

Republicii Democratice Sudan
KHARTUM 2 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu a 
fost transmis președinte
lui Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mo
hamed Nimeiri, și soției, 
Buscina Nimeiri, un me
saj de caldă prietenie, 
împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și feri
cire personală, de progres 
și bunăstare poporului 
sudanez prieten.

Mulțumind călduros, pre
ședintele Gaafar Moha
med Nimeiri a rugat să 
se transmită tovarășului

BUDAPESTA 2 (Ager
pres). — Tovarășul Janos 
Kadar, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, l-a primit 
pe tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor 
externe ai Republicii So
cialiste România, care a 
efectuat o vizită oficială 
de prietenie în Republica 
Populară Ungară.

Din Dartea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre- 
tar generai al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste R mânia, au fost 
transmise tovarășului Ja
nos Kadar un cald salut 
și cele mai bune urări.

Mulțumind pentru me
saj. tovarășul Janos Ka
dar a rugat să se transmi
VZZZZZZZXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZ. ZZZZZ/Z/Z/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi'ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi

„De ce alegeri anticipate in R.F.G. ?“
Sub titlul de mai sus, 

agenția f rance Presse tre
ce in revistă evenimente
le care au dus, în toam
na trecută, la destrăma
rea coaliției guvernamen
tale social-democrat-iibe- 
rale de ia Bonn și înlocu
irea acesteia cu o coaliție 
UCD - UCS - PLD, pre
cum și la convocarea de 
alegeri parlamentare, .a 
6 martie

44 000 000 de vest-ger- 
mani, scrie AFP, vor ale
ge. duminică, cel de-al 
10-lea parlament și al 7-lea 
cancelar federal - în cel 
de-ai doilea scrutin par
lamentar anticipat din is
toria R.F.G. Alegerile sînt 
rezultatul unui îndelungat 
proces de destrămare a 
fostei coaliții PSD-PLD a 
cancelarului Helmut 
Schmidt. Nenumărate di- 
sesiuni intre PSD și PLD 
în special pe pian econo
mic precum și eșecul li
beralilor în mai multe a- 
leg< , i locale âu lăsat să se

PETROȘANI — 1 No
iembrie ; Năpasta ; Uni
rea : Atunci i-am con
damnat pe toți la moar 
te

LONEA : Provocarea
dragonului.

ANTNOASA : Intîloi
rea.

VULCAN — Luceafărul; 
Pădurea nebună.

Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, din 
partea sa și a soției, sin
cere urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în 
activitatea neobosită pe 
care o desfășoară pentru 
binele poporului român, 
în interesul păcii și înțe
legerii internaționale.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statului su
danez a lui Gheorghe Ai- 
rinei, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador ex
traordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socia
liste România în Republi
ca Democratică Sudan.

Vizita oficială de prietenie 
în R.P. Ungară a ministrului român 

al afacerilor externe
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său cor
dial și urări de sănătate, 
de noi succese în condu
cerea partidului și statu
lui.

în timpul întrevederii 
au fost evidențiate relați
ile ascendente de priete
nie și colaborare, pe toate 
planurile, dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Populară Un
gară.

S-a subliniat faptul că 
un rol hotărâtor în evo
luția pozitivă pe plan po
litic, economic, tehnico- 
științific și cultural, în 

întrevadă încă din vara a- 
nului 1982 o ruptură între 
cei care guvernau dc a- 
proape 13 ani.

încă in iunie 1982, cance
larul Schmidt n-a reușit 
să-și salveze guvernul de- 
cît grație unui acord de 
ultimă oră asupra liniilor 

Din presa străină

p-incipale'ale bugetului pe 
ii'i'i, după lungi negoci
eri cu liberalii. Aceiași 
liberali prin intermediul 
ministrului economiei, Ot
to Lambsorff, au precipi
tat, totuși, lucrările — 
relevă apoi AFP, ministrul 
economici propunînd la 13 
septembrie, o serie de mă
suri apreciate drept an
tisociale de către condu
cerea PSD. La vremea res
pectivă, ele au fost inter
pretate drept o dorință

LUPEN1 — Cultural . 
în spațiu.

URICANI : Ultimul
artuș.

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

lă pentru sat.
11,20 Desene animate : 

„Fclix motanul".
11.45 Actualitatea eco

nomică
12,00 Film serial . 

„Enola Gay“. 
Ultimul episod.

12.45 Doinitori de cintec 
românesc.

Manifestări consacrate omagierii 
a 50 de ani da activitate 

revoluționară și aniversării zilei 
de naștere a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
BRUXELLES 2 (Ager

pres). — In cadrul mani
festărilor consacrate - o- 
magierii a 50 de ani de 
activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și aniversării zilei de 
naștere, la Bruxelles a a- 
vut loc o reuniune organi
zată de Grupul de prie
tenie Belgia-România din 
parlamentul belgian, în 
colaborare cu ambasada 
României în Belgia.

Luînd cuvîntul, H. A- 
driaensens, președintele 
grupului, a subliniat că, 
începînd din 1965, politica 
externă a României lega
tă de numele președin

impulsionarea generală a 
colaborării dintre cele do
uă țări l-au avut întâlni
rile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Janos Kadar. 

A fost reafirmată liotă- 
rîrea de a extinde cola
borarea româno-ungară în 
toate domeniile, în special 
în cel economic.

în cadrul convorbirii au 
fost abordate, de aseme
nea, unele probleme inter
naționale actuale, reafir- 
mîndu-se dorința Români
ei și Ungariei de a acțio
na și in viitbr pentru o- 
prirea încordării inter

premeditată a liberalilor 
de a se degaja de coaliția 
guvernamentală.

Anticipînd îndepărtarea 
lor de către cancelar, cei 
patru miniștri liberali de
misionează din guvernul 
Schmidt, deschizînd o 
gravă criză politică. Can

celarul anunță imediat că 
dorește „alegeri antici
pate ia sfîrșitul lui no
iembrie sau începutul lui 
decembrie", dai șeful U- 
niunii Creștin-Democrate, 
Helmut Kohl, nevoind, fără 
îndoială, să se expună ris
cului unui eșec, refuză și 
cere demisia cancelarului.

Dar cancelarul Schmidt 
refuză să demisioneze. Hel
mut Kohl decide, atunci, 
să provoace un „vot de

13,00 închiderea progra
mului.

16,Ou Telex.
16,05 Reportaj . Marocul 

pe calea dezvoltă
rii. Producție a te
leviziunii maroca
ne.

16,35 Studioul tineretului. 
17,3(1 Finoia „Cupei Româ

niei" la handbal fe- 
miBin dintre echi
pele „Progresul" 
Bu»uiești — „Ști
ința" Bacău. 
Repriza a tl-a.

18,00 închiderea progra
mului. 

telui Nicolae Ceaușescu a 
reținut tot mai mult aten
ția opiniei publice mon
diale. Activitatea consec
ventă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
realizarea dezarmării și a 
destinderii — a subliniat 
vorbitorul — se reliefează 
cu pregnanță în procesul 
luptei pentru consolidarea 
păcii.

H. Adriaensens a rugat 
să se transmită șefului 
statului român, din partea 
Grupului de prietenie Bel- 
gia-Românîa din parla
ment „cele mai calde feli
citări cu ocazia acestor 
aniversări, împreună cu 
cele mai sincere urări de 
sănătate în activitatea rod
nică pe care o desfășoară".

naționale, pentru relua
rea și continuarea politi
cii de destindere și pace, 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, pentru întări
rea securității și colaboră
rii pe continentul euro
pean și în lume.

x
Ministrul afacerilor ex

terne al României, Ștefan 
Andrei, a fost primit, de 
asemenea, de tovarășul 
Gyorgy Lazar, președinte
le Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Un
gare.

Au fost evocate unele 
aspecte privind dezvolta
rea generală a relațiilor 
bilaterale româno-ungare.

neîncredere constructiv" în 
parlament, iar coaliția 
creștin - democrat - libe
rală vine la putere la 1 oc
tombrie, fără ca alegătorii 
să fi trecut prin fața urne
lor.

In prima sa declarație gu
vernamentală, la 13 oc
tombrie, noul cancelar, 
Kohl, preocupat să-și le
gitimeze guvernul în fața 
alegătorilor, anunță ale
geri anticipate pentru 6 
martie 1983. în acest 
scop el hotărăște să se 
pună in' mod artificial în 
minoritate în Bundestag, 
procedură ce nu a mai 
fost folosită pînă atunci. 
Kohl pune chestiunea în
crederii. Toți deputății 
creștin-democrați (226) se 
abțin, precum și 30 de li
berali rămași fideli minis
trului afacerilor externe, 
Hans Dietrich Genscher. 
Cei 228 de deputați social- 
democrați votează împotri
vă.

20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo- i 

mică.
20,30 Serial științific : 

„Corpul uman".
20,50 Ancheta TV.
21.15 Film serial : 

„Visuri destrămate" 
Epiicdul 1.

21,45 Meridianele cînte- 
aulai.

22.15 Te’ejurnal

nwrrienlp

In atenția abonaților la serviciul telefonic 
din localitățile: Petroșani, Lupeni, Petrila, Lo- 
nea. Uricani, Vulcan și Aninoasa.

Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații 

Hunedoara-Deva
anunță;

în 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.

Cooperativa
„Unirea" Petroșani

anunță:

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-

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva

încadrează de urgență pentru secțiile de mobilă 
din Petrila și Livezeni

— 6 focliiști autorizați medie presiune 
pentru grupa I cazane.

Mica publicitate
LUCRATORII operativi 

din cadrul I.C.S.A. și A.P. 
Petroșani felicită din toa
tă inima pe tovarășul Ca- 
zimir Davidovici, cu ocazia 
pensionării sale, urîndu-i 
ani mulți, deplină sănă
tate si fericire. (247)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Ghiță Pe
tre, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (241)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Latu
Ținea, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(243)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szocs 
Dumitru eliberată de Pre_ 
prrația Petrila. O declar 
nulă. (245'.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rădoi 
Vasile, eliberată de I.M. 
Anii casa. O declar nulă. 
(246)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (peri 'dice) pe 
nume] Câpeț Mircea, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (248)

I.M. Petrila cu sediul în 
orașul Petrila, declară 
pierderea carnetului de 

DECES

CU profund regret și compasiune, lucrătorii din 
redacția ziarului „Steagul roșu", am aflat trista veste 
a încetării din viață, la Brad, în ziua de 1 martie a-c. 
a celui ce ne-a fost mulți ani un bun tovarăș de ac
tivitate

CLEJ VASILE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

cecuri cu limită de sumă 
seria nr. 589 951—589 975 m
care au rămas nefclosite
11 blanchete cu numerele
589 965—589 975, pe 1 care
le declară nule. (249)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cău- 
neac Victor, eliberată de
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Cod- 
lean Viorel, eliberată de 
întreprinderea minieră 
Lupeni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fara 
Damian, eliberată de I.M. 
Lupeni. •) declar hulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele A- 
lexandru Cornel, eliberată 
de I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Trif 
Nicu, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Far- 
caș Maria, eliberată de 
C.M.V.J. — laboratorul 
C.T.C. O declar nulă, (m.p.)
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