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• Se depun eforturi pentru aproviziona
rea locuitorilor Aninoasei cu cărbuni-

• Specialiștii ne sugerează soluții de care 
dispunem în gospodărie — la rubrica „Econo
misirea. cea mai ieftină sursă de energie**.

• Să avem urbea cit mai frumoasă !
• Rubricile : „Semne de întrebare** și 

„Răspundem cititorilor**.
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țArh, cfT. mAi Mult cărbune ■
Peste prevederi 

2300 tone 
de cărbune

Pentru a doua zi con
secutiv, în 2 martie, 
producția fizică a între
prinderilor miniere ale 
Văii Jiului s-a situat la 
peste .35 000 tone de căr
bune. Și, tot pentru a 
doua zi consecutiv, co
lectivele întreprinderi
lor miniere Lonea, Pe- 
trila, Lupenî, Uricani și 
cariera Cîmpu lui Neag 
au raportat depășirea 
sarcin or zilnice, cu 
plusuri intre 113 și 754 
ie tone Aceste colecti
ve msnmează. în două 
zile, o producție de căr
bune oeste plan de 2300 
de tom După primele 
două zile de activitate 
din luna martie, mine
rii. inginerii și telmicie. 
nii ceiui mai puternic 
detașament muncitoresc 
a] Văii. I.M. Lupeni 
au extras peste preve
deri. 1700 tone de căr
bune cocsificabil, reali- 
zînd extracții zilnice de 
peste 8200 de tone, ade
vărate recorduri in pro
ducție.

Stadii hotărîtoare pentru realizarea planului 
anual al construcției dez locuințe

Am intrat în ultima lună 
a primului trimestru al 
anuiu Dezghețul de pri
măvară favorizează inten
sify a: <- ritmului de exe
cuție pe ?antierele locuin
țelor din localitățile Văii 
Jiului. Pentru a cunoaște 
cîteva din preocupările ac
tuale de pe șantiere ne-am 
adresat tovarășului Emi- 
liar. l'vmulescu, inginer 
șef a! Grupului de șantle- 
re Petr șani a] T.C.H.

— Uite apartamente 
vor fi construite în anul 
1983 pe șantierele T.C.H. 
tovarășe inginer șef ?
— Nouă, constructorilor 

dia cadrul Grupului ne 
revine sa-cina să ronstruim

în sprijinul producției —
muncă politică dinamică, eficientă

CLIMATUL DE ORDINE 
Șl DISCIPLINĂ 

condiție hotărîtoare pentru 
fructificarea măsurilor de 
perfecționare a activității

de extracție»
O condiție hotărîtoare 

a fructificării avantajelor 
multiple pe care le confe
ră activității de extracție 
noul program de lucru în 
subteran, atingerea obiec
tivului central care cons
tituie rațiunea multiple
lor măsuri elaborate în 
urma Consfătuirii de lu
cru de la C.C. al P.C.R. — 
sporirea accentuată a pro
ducției de cărbune — o 
reprezintă întărirea ordinii 
și disciplinei in fiecare 
sector al minei, la fiecare 
loc de muncă Această ce
rință s-a aflat în centru! 
atenției întregii activități 
politico-educative pe care 

și să finisăm in total 1357 
apartamente.

— Cum este eșalonat 
planul pe trimestre, a- 
vînd în vedere că în a- 
nul trecut, ultimul tri
mestru a fost foarte în
cărcat ?
— In primul trimestru 

vom finaliza 120 de apar
tamente la Petroșani și 
Petrila și 40 de aparta
mente la Lupeni In tri
mestrul II sint cuprinse în 
plan 523 de apartamente, 
in trimestrul Ill 310 apar
tamente, iar in ultimul tri
mestru 364 de apartamente 
eșalonate pe toate locali
tățile Văii Jiului.

— Ce măsuri au fost 

au desfășurat-o, sub con
ducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, orga
nizațiile noastre de sindi
cat în pregătirea trecerii 
la noul program de lucru. 
Și în continuare, urmărim 
să asigurăm în toate colecti
vele, în fiecare formație 
de lucru, un climat de î- 
naltă responsabilitate, de 
ordine și disciplină în 
muncă — garanția exploa
tării eficiente a utilajelor 
din dotare, a folosirii tim
pului de lucru, a îndeplini
rii ritmice a sarcinilor de 
plan.

întărirea disciplinei ne-a 
preocupat, de fapt, chiar 
de la începutul anului. La 
indicația comitetului de 
partid, în luna ianuarie 
am întreprins o acțiune 
largă prin care am reușit

Aurel ANGHELUȘ, 
președintele comitetului 
sindicatului, I.M. Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigadierul Mihai Bar- 
talici (în centru) alături 
de ortacii Ilie Matei și 
Ion Hosu, componenții 
uneia din harnicele for
mații de lucru ale secto
rului VI investiții de la 
mina Lonea. Brigada lu
crează la reprofilarea 
galeriei de bază spre 
puțul nr. 8, orizontul 400

Foto : Șt. NEMECSEK

stabilite și se află în 
curs de finalizare la ni
velul conducerii Grupului 
de șantiere pentru a asi
gura un ritm înalt de 
execuție acum, cînd tim
pul a devenit mai favora
bil ?
— Am stabilit grafice de 

execuție pentru fiecare o- 
biectiv in parte și sînt în 
curs de urmărire și aplica
re măsuri menite să asi
gure o aprovizionare rit
mică a punctelor de lucru 
cu betoane și alte materia
le necesare. Bunăoară, pen
tru blocul de garsoniere 
86 din Petrila, desfășura
rea pe faze de lucrări și 
zile ne asigură realizarea

Adunarea de depunere a candidaturii 
pentru Marea Adunare Națională, 

în circumscripția electorală 
nr. 6 Petroșani

Ieri după-amiază la 
Casa de cultură din Pe
troșani a avut loc 
o adunare cetățe
nească organizată, în con
formitate cu articolul 53 
al Legii electorale a Re
publicii Socialiste Româ
nia, de comisia electora
lă a circumscripției nr. 
6 Petroșani pentru de
semnarea candidaților de 
deputați in Marea Adu
nare Națională la alege
rile parțiale de la 27 mar
tie 1983. La adunare au 
participat numeroși oa
meni ai muncii din Petro
șani și Petrila : mineri 
de la unitățile extractive 
Lonc-a, Petrila, Dîlja și 
Livezeni, preparatori, 
constructori, cercetători 
și proiectant!, cadre di
dactice din învățămîntul 
primar, gimnazial, liceal 
și de la Institutul de
_____________________

Aspect din desfășura
rea adunării cetățenești 
de Ia Petroșani.

unui adevărat record — 
de a termina un bloc în 
mai puțin de două luni.

— Știm că în zona car
tierului Petroșani Nord, 
unde au avut loc recent 
mari acțiuni de eliberare 
a amplasamentelor va fi 
construit în acest an un 
însemnat număr de blo
curi de locuințe. Ce a- 
mănunte ne puteți furni
za cu privire la construc
ția acestor locuințe ?

Interviu realizat de 
Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a) 

mine, cadre medico-sani- 
tare, elevi și studenți.

Lucrările adunării ce
tățenești au fost deschise 
de tovarășul Viorel Faur, 
pr'm-secretar al Comite
tului municipal de partid 
Petroșani, președintele 
Comitetului executiv a! 
Consiliului popular muni
cipal.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Alexandru Voi- 
culescu, prim-vicepre
ședinte al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului 
popular al județului Hu
nedoara, membru al Con
siliului județean al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, care, din 
însărcinarea Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste. a propus drept 
candidat de deputat în 
circumscripția electorală 
nr. 6 Petroșani pentru 
alegerile parțiale in Ma
rea Adunare Națională — 
ce vor avea loc la 27

Emoționantă trăire a 
pasiunilor pentru 

munte 
■ Miercuri seara, 

Vulcan, cu sprijinul clu
bului sindicatelor din lo
calitate (director Gheor- 
ghe Udangiu), redacția a 
organizat o întilnire cu 
tineri și virstnici iubitori 
ai muntelui, pornind de 
la ideea că in acest oraș 
din centrul Văii Jiului, 
pasiunea turismului și a 
sporturilor de iarnă cu
noaște o vie dezvoltare, 
de masă, in rîndul mine
rilor și electrolăcătușilor, 
al energeticienilor și cons
tructorilor, al tuturor oa
menilor muncii din între
prinderi și instituții.

Dezbaterile aprinse care-
s-au purtat, au evidențiat (Continuare în pag. a 2-a)

martie 1983 — pe tovară
șul Radu Bălan, membru 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, prim-secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., pre
ședinte al Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului 
popular județean Hune, 
doara

Susținînd candidatura 
propusă. în cadrul adu
nării. au luat cuvîntul to
varășii David Gavrilă, Ion 
Predoi, Dumitru Costinaș. 
loan Besserman, Mihai 
Cosma, Lazăr Ciroe, Mir
cea Seerieru, Nicolae Po
pou .și Mariana Dumbra
vă. A luat, de asemenea 
cuvîntul, tovarășul Radu 
Bălan.

Supusă votului deschis 
al adunării cetățenești, 
propunerea de candidatu
ra pentru circumscripția e 
lectorală nr. 6 Petroșani în 
Marea Adunare Națională 
a fost aprobată în unani
mitate.

________ 7

posibilitățile ce există i 
vederea perfecționării 
organizatorice a acțiuni-

- 5
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lor de petrecere a timpu- ț 
lui liber al minerilor și i 
al celorlalte categorii de ’ 
oameni ai muncii și fa- \ 
miliilor acestora, eviden- ' 
țiindu-se sprijinul din ce 
in ce mai consistent care 
se acordă pentru organi
zarea acestor acțiuni de 
către comitetul orășe
nesc de partid și organi
zațiile de partid, sindicat

*
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In orașul Vulcan

Premise certe pentru desfășurarea continuu 
ascendentă a activității comerciale

Adunarea generală 
reprezentanților 
tor muncii de la 
Mixtă 
modul 
ei ni lor 
rare a

20,1 la sută.
Rezultatele bune care 

au dat contur fertilei ac
tivități a lucrătorilor din 
comerțul orașului 
can, pe anul 1982. 
rod al eforturilor
tive depuse stăruitor. Din
tre colectivele care au

Vul- 
sînt 

eolec-

Șl

a 
oameni- 

I.C.S.
Vulcan a analizat 
de realizare a sar
de plan, de asigu- 
fondului de mar

fă, de organizare și dez
voltare a rețelei comer
ciale, de înfăptuire a po
liticii de personal. în 
centrul analizei exigente 
au stat totodată stilul
metodele de muncă ale 

consiliului oamenilor mun
cii, ale comisiilor pe do
menii în vederea crește
rii continue a vînzărilor 
și a productivității mun
cii. O privire atentă a- 
supra bilanțului econo- 
mico-financiar, făcută de 
adunare, atestă că s-a 
acționat cu eficiență. Ast
fel, planul de aprovizio
nare cu 
lizat în 
101,35 la 
pășire de 
total, dar 
re de 4970 mii 
torul nealimentar. Planul 

desfacere a mărfurilor 
realizat în proporție 

101,38 la sută, 
anul 1981, în 1982 

înregistrat desfaceri 
mari eu 55 103 mii 
obținîndu-se o creștere de

mărfuri s-a 
proporție 

sută. 
4449 
cu o

rea- 
de 

cu o de- 
mi i lei pe 
nerealiza- 
lei la see-

de 
s-a 
de 
de

Față 
s-au 
mai 
lei,

Noul centru civic al municipiului Petroșani

4
E
E

sub- 
lor, 

făcute.

par- 
cu o
7981 
pre-

Acțibnindu-se cu res
ponsabilitate și inițiativă 
constante pentru lărgirea 
rețelei comerciale, in 
1982 s-au pus în funcțiu
ne magazinele de la 
terul blocului nr. 19 
suprafață totală de 
mp — magazin de

Adunări generale
ale reprezentanților oamenilor muncii

obținut rezultate bune au 
fost exemplificate unități
le nr. 10, 43, 46, 50, 51, 
55, 56, 111, 128, 140 (sec
tor alimentar), unitățile 
nr. 3, 4, 6, 18, 19. 21, 31, 
34, 42, 124, 150, 155 (sec
torul alimentație publică) 
și unitățile nr. 12, 26, 39, 68. 
120, 135, 139, 145 (secto
rul nealimentar). De alt
fel, în cadrul adunării au 
fost desemnați și fruntașii 
anului 1982 : locul I — 
magazinul alimentar nr. 
10 „Unic" (gestionar Le- 
lia Ivan), locul II — Co
fetăria nr. .130 „Crinul" 
(Elena Rauca) și locul III 
— Magazinul de prezen
tare și desfacere a mobi
lei nr. 12 (Luiza Moțăia-

zentare a mobilei, măce
lărie, pîine-lapte, precum 
și cantina-restaurant cu 
240 locuri la mese, cu o 
suprafață totală de 800 
mp.

O altă latură a activi
tății, care s-a bucurat de 
atenție a fost pregătirea 
profesională a lucrători
lor din comerț, lucru ca
re s-a regăsit în perioada 
analizată prin practica
rea unui comerț civilizat, 
prompt, răspunzindu-se 
cu solicitudine clienților 
de diferite vîrste, gusturi 
și pretenții in solicitarea 
mărfurilor de tot felul.

Ridicarea nivelului ca
litativ al activității de a„ 
pro viziona re și servire a 
populației, creșterea res-

ponsabi li lății întregului
colectiv. extinderea co
merțului stradal, crește
rea producției proprii la 
unitățile de alimentație 
publică, continuarea 
același ritm a bunei 
lucrări cu I.C.R.A., 
bunătățirea de către 
nizori a calității plinii, a 
preparatelor „Gospodina", 
îmbunătățirea reclamei 
comerciale — iată pro
blemele majore care vor 
sta în perioada următoa
re în atenția personalului 
din comerțul orașului 
Vulcan. La înfăptuirea 
acestor sarcini au 
scris prin cuvintul 
prin propunerile 
prin măsurile sugerate și 
angajamentele asumate 
cei ce au participat la 
discuții (Viorica Doca, 
Cristian Gronschi, Maria 
Oprea, Dumitru Ștefone. 
Ion Hera, Veronica Alt
man, Sultana Stelescu).

în ansamblul lor. dez
baterile adunării au re
liefat că sînt posibilități 
certe ea in 1983 rezulta
tele bune din anul tre
cut să fie nu numai con
tinuate, dar și depășite.

Ioan Al. TĂTAR

E
x 
ț

C

Serile ziarului „Steagul roșu
fUrma’-e din pag U

Pregătiri de 8 Martie

Pa
și 
o-

Formațiile artistice de 
pe lingă cluburile munci
torești din Lonea și 
trila, cele ale liceului 
școlilor generale din
raș, fac intense pregătiri 
în vederea susținerii u- 
nui spectacol festiv de
dicat Zilei femeii. La clu-

t

(Urmare din pag. I)

l oto : Cristian ȘTEFAN

Aspect de muncă 
laboratorul de cofetărie 
și patiserie al complexu
lui „Ilermes" Petroșani.

bul din Petrila, în ziua 
de 8 martie, vor evolua 
recitatori, dansatori. so
liști și formații de muzi
că ușoară și folk din șco
lile orașului, membrii ce
naclului literar „Venus®, 
precum și brigăzile artis
tice ale minei Petrila 

preparației. (A.H.)

•
J - • . ‘

Stadii hotărîtoare pentru realizarea planului
tUrmare din pag 1)

— într-adevăr. in car
tierul Petroșani Nord vor 
fi construite marea majo
ritate din cele 695 de a- 
partamente prevăzute pen
tru reședința de municipiu 
in anul 1983. Prin cons
trucția blocurilor 107, 108. 
110, 111, în jurul perime
trului fostului restaurant 
„Minerul" va fi continuată 
linia de sistematizare în
cepută prin blocurile 59 A 
și 59 B. de pe strada Re
publicii. Lucrările d 
cuțic a unora din 
blocuri au demarat 
săparea fundațiilor, 
ceste zile va începe

ții le a
81. cu
40 de 
tru

primele 
anului, 

pînă la 
I am-

? exe- 
aceste 

prin 
în a- 
și să

parea fundației pentru blo
cul 119, amplasat în zona 
Piața Victoriei, 
fostului local 

amplasate

Pe locul 
„Minerui" 
construc-

din cadrul sectorului Lu
peni.

două blocuri 89 și 
cite 44 și respectiv 
apartamente și pa- 

eta-je.
— Ce alte lucrări mai

sini prevăzute pentru a- 
cesi an in zona centrului 
civic al reședinței de mu
nicipiu ?
— Prin construirea ul

timelor două tronsoane, g 
și h, ale blocului 69, lu
crare care a ajuns Ia eta
jul II și se desfășoară în 
ritm susținut, va fi între
gită linia de sistematizare 
dintre complexul comer
cial „Ilermes" și blocurile 
turn de pe o latură a 
noului bulevard.

— Aveți asigurate am
plasamentele pentru toate 
blocurile prevăzute in 
planul anual ?
— Amplasamentele sînt 

asigurate pentru construc-

țiilc prevăzute în 
două trimestre ale 
Există garanții că 
finele trimestrului 
plasamentele vor fi asigu
rate pentru întreg frontul 
de lucru. De fapt, in pre
zent un singur bloc, de 80 
garsoniere, nu are încă am
plasamentul stabilit, 
dent că volumul mare 
lucrări prevăzute în 
de-a doua jumătate a 
lui impune 
front larg 
care să ne 
rea- optimă 
muncă, a utilajelor și 
toacelor de transport, 
xistă temeiuri pentru ; 
exprima convingerea 
planul construcției de 
parlamente pentru 
1983 va fi realizat inte 
la termenele stabilite.

Evi- 
de 

cea 
anu- 
unui 

construcții, 
permită utiliza- 
a forței de

crearea 
de

a

i

I
I
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• MAGAZIN. Aflăm că, 
la puțină vreme după i- 
naugurare, magazinul ali
mentar care funcționează 
in cadrul sectorului 
U.F.E.T. Iscroni, și-a cîști- 
gat deja rcnumele de vad 
comercial. Un magazin si
milar, destinat 
forestierilor care
cesc în zone greu accesibi
le, va funcționa la exploa
tarea forestieră Mierlașu,

servirii 
mun-

• ANIVERSARE, 
și Ion Coc, Petru 
Eugen Munteanu, 
ghe Boglea, alți 
cieni cu vechime mare 
cîmpul muncii și 
lor de muncă sărbătoresc 
astăzi două decenii de la 
înființarea Stației de dis
tribuție a energiei elec
trice din Valea Jiului. Cir
ca 40 de electricieni iși 
desfășoară neîntrerupt ac
tivitatea încă de la înfiin
țarea secției.

Sabin 
Dîrzu, 

Gheor- 
clectri- 

în
ortacii

Spectacolul
Valea 

.Primă- 
va fi

următoarele 
sala 
18), 
pe 
Și

• TEATRU. 
Teatrului de stat 
Jiului, cu piesa 
vară in noiembrie 
itinerat, in
zile, la Lupeni (astăzi, 
Palatului cultural, ora 
Aninoasa (duminică, 
scena clubului. 17,30) 
Uricani (luni, 17,30).

Măr-
de

• TRADIȚIE. De 
țișor, impiegatul șef 
tură Ioachim Oprea a pri
mit din partea colegilor de 
muncă bastonul de pen
sionar. Ceferistul din tată

lin umblate ale Retezatu
lui și Paringului — ton 
Călin, maistru la l.M 
Vulcan, cu o „arie" mai 
largă de desfășurare a in
cursiunilor montane — 
fi, îndeosebi, Francisc 
Nemeth, președintele fo- 
toclubului „Electron" al 
U.E. Paroșeni, membru al 
Asociației artiștilor foto
grafi din România. Crea
țiile acestui remarcabil 
artist — ciclurile „Gin
gășie", .Flori de gheață" 
și, in special „Focul viu" 
— au smuls, pun și sim
plu, exclamații de admi
rație din partea celor 
prezenți. 1 fost o seară 
încintătoa' e,trăită in mij
locul „ortacilor" din Vul- 

< an.

și U.T.C. din între 
deri, in scopul de a 
tisface pasiunile tra< 
nale ale oamenilor 
tor meleaguri.

Punctul „forte" al 
nirii l-a constituit t 
narea de diapozitive. Cei 
prezenfi au trăit o ade
vărată bucurie estetică 
urmărind imaginile color, 
de o excelentă 
derulate prin 
„diaporama" — 
te în domeniu. 
Vasile Pollak — 
montaniard al Văii.
a 
nile 
tare 
mai ..bătute" sau mai pu-

gg De la conducerea A.U.T.L. Petroșani aflăm că 
duminică, 6 martie, incepind de la ora 7, vor circula 
spre stația Telescaun autobuze la solicitare. Recoman
dăm celor care doresc să urce duminică in Paring, pen
tru a participa la Cupa ziarului ^.Steagul roșu", să efec
tueze deplasarea spre munte cit mai matinal posibil.

în til
ls Î2io-

calitate 
procedeul 
o nouta- 

. tu e.vpu.s 
cunoscut 

ca’e 
dovedit și prin imacp 

prezentate o cuno'i'- 
totala a poteciloi

i
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Climatul de ordine și disciplină
să discutăm în fiecare sec
tor, pe schimburi, eu toți 
acei care in cursul anului 
trecut au avut nemotivate 
sau au comis alte abateri 
prin care au grevat proce
sul productiv. în cadrul 
acțiunii, desfășurată de 
birourile grupelor sindi
cale, cu ajutorul conduce
rilor de sectoare, am stat 
de vorbă cu peste 150 de 
oameni, în cazul unora a- 
plicindu-sc și măsuri dis
ciplinare. In cadru! acțiu
nilor de pregătire pentru 
trecerea la noul program, 
respectiv, în adunările de 
activ, in adunările oame
nilor muncii pe sectoare și 
schimburi, s-a explicat pe 
larg minerilor că vom 
reuși să atingem efectul 
scontat al tuturor măsuri
lor de perfecționare a ac
tivității productive doar 
prin întronarea la fiecare 
loc de muncă, a unui cli
mat de ordine și discipli
nă. Tot cu acest prilej s-a 
hotărît ca cei cu peste două 
desfacei'i de contracte 
muncă să nu mai fie 
primiți la mină.

de
re-

Efectul acțiunilor 
fășurate începe să se 
fringă pozitiv asupra 
ducției. O comparație în
tre primele săptămîni de 
aplicare a noului program 
și cea precedentă eviden
țiază un fapt îmbucurător: 
numărul absențelor 
tivate s-a redus la 
tate, ceea ce, odată 
bunătățirea plasării 
turilor, a folosirii timpului 
de lucru, a întreținerii u- 
tilajelor etc., a determinat 
creșterea producției medii 
zilnice la peste 7400 
cărbune, 
perarea 
mă din 
lunii și 
pe luna 
5000 tone de cărbune

Desigur, întărirea ordi
nii șl disciplinei, mai ales 
eliminarea absenteismului 
continuă să constituie o 
rezervă importantă a creș
terii producției, de aceea 
se află în continuare în 
centrul preocupărilor noas
tre. Vom relua și perma
nentiza judecata munci
torească ; ne-am propus 
să reluăm organizarea a-

des- 
răs- 
pro-

nano- 
jumă- 

eu îm_ 
fron-

tone
rccu-asigurînd 

rămînerilor în ur- 
prima săptămină a 
depășirea planului 
februarie cu peste

cistei 
intre 
fectul 
plinatilor în fața ortacilor 
— a dovedit-o experiența 
brigăzii lui Constantin Po
pa —' este mult mai 'mare, 
și deci merită să o gene
ralizăm. Urmărim, totoda
tă, să întărim activitatea 
educativă desfășurată de 
cadrele inginerești, de 
maiștrii minieri. Urmărim 
să sporim interesul acesto
ra. cit și a șefilor de for
mații pentru a se ocupa de 
cei de care răspund și 
dincolo de poarta minei. 
In acțiunea de întărire a 
stării disciplinare vom fo
losi mai activ propaganda 
vizuală, stația de radioam
plificare, toate formele și 
mijloacele muncii politi
co-educative, le vom spori 
puterea de inrîurire pentru 
a mobiliza colectivul mi
nei noastre la o activitate 
responsabilă și tot mai 
rodnică pe frontul cărbu
nelui.

judecăți in abataje, 
două schimburi. E- 

judecării indisci-

în fiu a avut ca peisaj al 
muncii gara din Petroșani 
timp de 35 de ani neîntre- 
rupți, dar vechi.mea totală 
la drumurile de fier depă
șește 41 de ani.

• CALDA. O veste 
plinea caldă. Fabrica 
morărit și panificație 
Petroșani a deschis în 
sediului vechi (strada
tului nr. 30) un chioșc de 
desfacere a plinii și produ
selor de panificație.

ca 
de 

din

• MANIFESTĂRI. O bo
gată paletă de manifestări.

la sfirșit de săptămină, a- 
nunță Casa de cultură a 
sindicatelor din reședința 
noastră de municipiu Ast
fel, formația de teatru pen
tru copii evoluează astăzi 
pe scena clubului “ ~
trila (orele 9, 11 
comedia „Fotbal 
peții", în regia
— Gheorghe Negraru. Sîm- 
bătă, începînd de la ora 
17, la sediul așezămîntu- 
lui cultural, se va desfă
șura faza județeană a Fes
tivalului național „Cânta
rea României" pentru tor-

din Pe„ 
Șl 13) €U 
cu perl- 
autorului

mâții corale. Seara, în ca
drul manifestărilor dedi
cate „Zilei întreprinderii" 
oamenii muncii de • la 
l.CJP.M.C. își vor sărbători, 
cu prilejul apropiatei 
a femeii, tovarășele 
muncă.

Rubrică realizată 
Ion VULPE

Zile 
de

de
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INSE M N Ă R ISe depun eforturi pentru aprovizionarea 
locuitorilor Aninoasei cu cărbuni Omenie

Cauze diferite, mai 
purtate ori apropiate, 
concurat la crearea 
situații inacceptabile 
vind onorarea 
cărbuni de care 
ză majoritatea 
lor Aninoasei. 
venite in comună 
perioadă au dat 
la cei ce au reclamat, dar 
int'-e timp s-au acumulat 
multe urgențe. S-a ajuns la 
situația că doar 40 la sută 
din numărul rațiilor 
fie onorate, 60 la sută 
ind aminate de pe o zi 
alta, 
cruri 
nile 
și în

rațiilor de 
beneficia- 
locuitori- 
„M așinile 
in ultima 

cărbuni

să 
ți
pe 
lu- 
lu-

Această stare de 
am resimțit-o în 

decembrie, ianuarie 
prima parte din fe

bruarie. Dumitru Pălă- 
gliie, Ștefan Vlașin, losif 
‘.libu; Nicolae Răducanu. 
Pavel Mareu, Mihai Șer- 
bănoiu, Octavian Dumitru 
•și alții au ajuns cu insis
tențele pînă la comitetul 
de partid al minei, iar 
alții s-au adresat primă
riei" — ne declara Vasile 
Rusu, secretarul ,-omitetu- 
lui de partid al minei 
ninoasa.

Edificîndu-ne asupra 
cestei stări de fapt la 
ninoasa am considerat 

evident 
stabili 

urgente 
a- 

Ani- 
avîndu-i

ccsară o discuție, 
cu scopul dc a se 
măsuri cît mai 
pentru îmbunătățirea
provizionăi ii comunei 
noasa cu cărbuni,

A-

a-
A-

ne-

ca 
Și> 
rectorul Autobazei C.M.V.J.. 
Gheorghe Koronka. șeful 
secției din Petroșani a a. 
eestei unități, care au 
obligația de a interveni 
pentru soluționarea pro
blemei în discuție.

Trebuie să relevăm 
la bun început că, <

interlocutori pe tovară- 
Alexandru Simion. di-

Confruntări 
la fața locului

i dc
odată

februarie — n.n.) două ma
șini de 5 și, respectiv, 7,5 
tone , să transporte la Ani
noasa 76 de rații de căr
bune. în săptămina urmă
toare, 3 zile consecutiv o 
mașină compartimentată a 
lucrat exclusiv pentru A- 
ninoasa. între 21—27 fe
bruarie, o mașină de Ia 
scoția Vulcan a Autobazei 

efectuat trans- 
alît 

și

stra- 
bl o.
din 

virs-

S-a intimplat pc 
da Gh. Șincai, lingă 
curile A 1 și A 2 
Lupeni. O femeie în
tă, de prin partea Bistri- 

‘ \ la 
pe 

pă- 
putea 
sting, 

venit în ajutor soții 
care

C.M.V.J.
porturi
pentru Aninoasa cît 
pentru

Incepînd din 1 
odată cu

a
de cărbuni

cu prezentarea unor cauze 
obiective, eonstînd în in
suficiența și calitatea defi
citară a combustibilului u- 
tilizat de mașinile care e- 
fectuează transporturi de 
cărbuni pentru populație 

dificultățile întîmpina- 
în procurarea unor pie. 
de schimb, interlocuto- 
au dovedit multă re-

Și 
te 
se 
rii 
ceplivitate față de solicita
rea noastră și înțelegere 
față de cerințele locuitori
lor Aninoasei. concretiza
tă în măsuri operative, e- 
ficiento. Prin recuperârcra 
de la alte mașini, recondi- 
ționarea și rcfolosirea u- 
nor piese deficitare, a fost 
sporit numărul autovehi
culelor special amenajate 
pentru transportul rațiilor 
de cărbuni. Așa s-a reușit 
ca în prima duminică 
după discuția noastră

de
(13

orașul Vulcan.
martie, 

îmbunătățirea a- 
provizionării autobazei cu 
carburanți, acțiunea orga
nizată de factorii compe
tent pentru aproviziona
rea cu cărbuni a locuito
rilor comunei Aninoasa în 
condiții optime, a fost in
tensificată. Se cunoaște in
să faptul că mai există un 
număr de rații de cărbuni 
neonorate, restante. Satis
facerea acestora, elimina
rea restanțelor și a recla- 
mațiilor se află în aten
ția conducerii autobazei. 
Pc baza preocupărilor, 
constatate nemijlocit. din 
partea tovarășilor Alexan
dru Simion și Gheorghe 
Koronka asigurăm 
torii Aninoasei că 
pun stăruitoare 
si problema aprovizionării 
lor cu cărbuni va fi în 
scurt timp complet rezol
vată.

ței. venită in vizită 
fiul ci, a alunecat 
gheață, căzînd la 
mint. Femeia nu sg 
sprijini în piciorul 
l-au
A și N. Tătar, care au 
transportat-o pe brațe la 
cea mai apropiată casă. 
Omenia celor doi soți a 
fost observată dc locata
rele apartamentelor nr. 5 
și 6 din blocul A 1. A- 
nunțată de acestea, sal
varea a sosit in scurt 
timp, iar accidentata a 
ajuns la spital. Un act 
de omenie în grup. (A.M.)

Toma ȚAțARCA

Specialiștii ne sugerează soluțiile 
di care disiunem în gospodărie

In containerul din spa- , 
tele pieții agroalinienta- ' 
re din Petroșani ard a- 
proape în permanență 
zeci de kilograme 
liîrtie.

de 
și în 
încă

Se poate spune că pre-- 
tutindeni la locurile 
muncă, de agrement 
casele noastre există 
mari rezerve dc economi
sire a energiei electrice. în 
rîndurile ce urmează, re
dăm succint câteva suges
tii ale specialiștilor pri
vind modul în care ti-ebu- 
îe folosite aparatele elec
trice. Să ne referim în pri
mul ^i.nd Ia frigidere. Ve
chile ''frigidere eu absorție 
sînt mari consumatoare de 
energie electrică. într-o 
singură lună ele consumă 
circa 90 kWh, in timp ce

un caz 
oarece 
sporește consumul dc ener
gie electrică, scăzînd în a- 
celași timp eficiența agre
gatului. De altfel în pe
rioada anotimpului frigu
ros se poate renunța la 
serviciile frigiderului.

în bucătăriile locuințe
lor din Valea Jiului pre
domină aragazele pe 
de gaze lichefiate, 
electrice fiind mai 
numeroase. Aceste 
ca și radiatoarele de 
călzit, sî-nt mari consuma
toare de energie, electrică.

5—G milimetri de- 
în atare situație

bazâ 
plitele 
puțin 
Plite, 

în-

frigiderele care funcționea
ză pe bază de compresor 
doar 30 kWh. Aceasta în
seamnă că intr-un an sc 
economisesc în medie 720 
kWh a căror contravaloa
re rămîne în bugetul fa
miliei în acest scop nu 
este neapărat necesară 
schimbarea frigiderului, ci 
modificarea într-un ate
lier de specialitate. Au o 
mare importanță și plasa
rea frigiderului în locuri 
cit mai ferite de căldură, 
etanșeitatea ușilor și în
chiderea acestora cît mai 
rapidă. Un frigider care 
a fost deschis doar un 
singur minut necesită o 
oră de funcționare pentru 
ca temperatura să fie re
dusă ia nivelul dinainte. 
Pentru randamentul ma
xim al frigiderelor, ali
mentele trebuie aranjate în 
așa fel incit să asigure o 
bună circulație a aerului.

La mulți posesori de fri
gidere există părerea gre
șită că, cu cît gheața din 
agregat este mai groasă, și 
răcirea este mai bună. Fe
nomenul este însă exact 
contrariu. Stratul de ghea
ță să nu depășească in nici

Pentru folosirea lor rațio
nală se recomandă să nu 
sc gătească in vase cu un 
diametru mai mic decît 
plita sau avînd fundul con
cav sau convex. Este indi
cat ca prepararea mîncării 
să se facă in vase acoperi
te, de preferat în oale sub 
presiune, iar plitele să fie 
scoase din funcțiune cu 
1/4 sau chiar cu 1/2 dc 
oră înainte de terminarea 
mîncării. economisindu-se 
in acest fel, la o singură 
întrebuințare, 0,5—1 kWh 
energie electrică. E reco
mandabil. de asemenea, ca 
încălzirea apei să se facă 
nu pe plite, ci în boilere.

S-a mai recomandat, și 
o facem din nou, ca mași
nile de spălat rufe, boile
rele, radiatoarele să nu se 
folosească sub nici un mo
tiv în perioada de so
licitare maximă a 
sistemului energetic na
țional, respectiv între li
rele 7,30—10,30 șî 17—22. 
De aitfel folosirea boile
relor și radiatoarelor în 
perioadele de vîrf se sanc
ționează ca amenzi contra, 
vontlonale.

, D. CRIȘAN

locui- 
se de- 
eforturi

Un magazin exemplar
In urmă eu cîteva zile, a fost redeschis după re

novare și igienizare, magazinul alimentar cu auto
servire nr. 267 din Lupeni, unul dintre cele mai 
mari, mai frumoase .și mai bine aprovizionate ma
gazine de profil. De la cei doi responsabili ai mare
lui magazin, Francisc Drașoveanu și tînărul Mihai 
David, ani ajlal că unitatea dispune de un fond de 
marjă de peste 1 700 000 lei și că in luna ianuarie 
a c., pînă în ziua de 24, dată la care a mirat în re
parații și igienizare interioară, magazinul și-a de
pășit planul cu peste 200 000 lei. Miile de 'cumpără
tori care ii trec zilnic pragul, găsesc aici toate bu
nurile din nomenclatura produselor alimentare, com
pletată de o servire exemplară practicată de cele 
3t> de vînzăloare, in tot timpul cu o ținută curata 
și ordonată, mai găsesc aici ordine, curățenie și o 
pi ezentare a mai lui Hor cu un. simț comer cial deo
sebit.

I-am rugat pe cei doi responsabili să ne dea 
cîteva evidențieri din rîndul celor 30 de lucrătoare 
acum, în preajma zilei de 8 Martie, dar mi-au spus 
că toate fetele — cum le place lor să le spună —. 
sînt una și una, toate își jac datoria în mod conș
tiincios. t-1. MICA)

Semne de
întrebare

Să avem
Dorința dc a face ceva 

util pentru înfrumuseța
rea împrejurimilor blo
curilor i-a îndemnat pe 
cetățenii din cartierul 8 
Martie — Pctrila la sus
ținute acțiuni gospodă
rești. Mai zilele trecute 
ani văzut numeroși loca
tari muncind de zor în 
fața blocurilor.

îmi este greu să spun 
cîți au fost prezenți de
oarece cînd este vorba de 
a da noi valențe urbanis
tice cartierului 
în care trăiesc și 
cesc, contribuie 
mulți oameni. De exem
plu. la blocurile 22, 24. 23 
și 18, dorința locatarilor

orașului 
inun- 
foarte

• IOAN HUREZ, (și alți 
elevi ai Liceului industrial 
Petroșani), Jieț : Față de 
solicitarea dv., conducerea 
A.U.T.L. Petroșani, cu care 
am luat legătura in scopul 
soluționării scrisorii ce ați 
adresat-o redacției, a do
vedit multă receptivitate 
și a dispus reconsiderarea 
programului de circulație 
a autobuzelor de pe linia 
Petroșani — Jieț. Incepînd 
din ziua dc 2 martie a.c., 
autobuzul va pleca din 
Piața Victoriei — Petro
șani spre Jieț la ora 20,30, 
așa cum doriți, iar din Jieț 
spre Petroșani va pleca la 
ora 21,00. Deci satisfacție 
pentru dv. ca elevi ai li
ceului (care încheie cursu
rile la ora 20,15) cît șî 
pentru muncitorii din Jieț 
care lucrează în schimbul 
III in unități din Petroșani.
• MAI MULȚI LOCA

TARI, blocul nr. 42, car
tierul Aeroport, Petroșani : 
Dispeceratul din cartierul 
Aeroport, împreună cu a- 
sociația de locatari de care 
aparțineți, au în vedere a- 
pliearea incepînd din a. 
cesto zile a unui nou pro
gram de aprovizionare a

urbea cit mai
de a avea un bloc cît 
mai frumos i-a îndemnat 
la muncă pe Emilian Pir- 
tea, Pompei Boier, Cons
tantin Rusu, Constantin 
Ioniță, Dumitru Rizea, 
Dumitru Roibu. -Ei sînt 
des văzuți, ca de altfel 
și zilele trecute, cu unel
tele în mină, muncind cu 
hărnicie.

De asemenea, în 
complexului 
tot 
tot 
lui 
cu 
fectuarea curățeniei 
fața complexului unde au 
făcut ordine de ți-c mai 
mare dragul. La fel și

zona 
comercial, 

din cartier, am văzut 
personalul complexu- 
alimentar, în frunte 
Petru Satmari, la e_ 

în

blocului 42 cu apă caldă 
pe mai multe coloane. Re
zultatul sperăm să-1 sim
țiți fiecare ,jn apartament.
• ELENA I. CAL1STRI , 

Petroșani : Situația com
plicată in care vă aflați 
v-ați creat-o singură. Aș
teptați hotărîrea judecăto-

curată!
colectivul cofetăriei „Sca
la", condus de Ileana 
Jurcă. a muncit și a 
croat un aspect plăcut în 
fața unității. Și cei de 
la farmacie, atelierul ra- 
dio-tv, de la librărie și 
unitatea de legume-fruc- 
te au fost la datorie. Iată 
că această necesitate de 
a crea frumosul a prins 
rădăcini în conștiința pe- 
trilenilor, ei știu și înțe
leg că pe lingă confortul 
locuințelor lor, 
citadin 
păstrat.

trebuie

Vasile

I

aspectul 
creat și

BELDIE

INESTETIC. în 
rea căminului 
și cantinei minei 
din cartierul 
despărțite de acestea doar 
de canalul de gardă. se 
află amplasate cîteva co
tețe. Aceste construcții 
crează un decor inestetic. 
Sîntem perfect de acord 
cu creșterea a cît mai mul
tor porcine și păsări, dar 
se impune ca -aceste im
provizații. construite ■ fără 
discernămint sau 
re, să fie demolate 
late intr-un loc 
trivit. Facem 
firmație cu atît mai 
cu cît in zonă 
ficient teren ce poate 
folosit foarte bine în 
cest scop. Atunci de ce nu 
vă muta ti cotetele dc aici ?

SCRUMIERE, 
rea în stațiile dc 
a unor recipienți cu 
sip s-a făcut cu un 
bine definit. Atunci cînd 
este necesar, nisipul va fi 
presărat pentru a i 
oprirea și pornirea 
tobuzelor în stațiî. 
călători le-au găsit 
drept întrebuințare 
scrumiere sau pentru 
runcarea biletelor dc 
tobuz. Așa se explică 1 
tul că nisipul din ele 
se mai vede de hîrtii 
resturi de țigări. Dacă 
neți la curățenia orașului 
de ce nu aruncați biletele 
dc autobuz și resturi de 
țigară în coșurile amplasa
te în stații în mod special 
pentru acest scop ?

D. C.

apropie- 
stu den țese

Livczcni 
Aeroport,

aproba- 
? și mu- 
mai po- 

aeeastă a- 
mult 
su-

■ fi
a-

ex istă

Amplasa- 
autobuz 

ni- 
sc.op

ușura 
au- 

Unii 
însă 

ca 
a- 

au- 
fap- 

nu 
Ș* 
ți-

februarie ac., șoferul în 
cauză a fost sancționat eu 
avertisment scris, urmat 
dc imputarea cursei res
pective.
e PETRU ȘTEI-, Petro, 

șani : Formularea acțiu
nii de muncă patriotică în 
valoare (de) 50 000 lei, este

Răspundem cititorilor
rici în legătură cu pensia 
alimentară pentru' copilul 
venit pe lume din relații 
de concubinaj în conti
nuare, e bine să aveți în 
vedere o revenire la do
miciliu' stabil, o calificare 
și încadrarea în muncă. 
Și, deasupra acestora. e 
cazul să dovediți mai mul
tă seriozitate și responsa
bilitate.

© VASILE MESAROȘ si 
ȘTEFAN FAZAKAȘ, Lu
peni : S-a confirmat ve
ridicitatea sesizărilor dv. 
privind abaterea discipli
nară a șoferului de pe au
tobuzul 31 HD 5133 apar- 
ținînd A.U.T.L. Petroșani. 
Cu decizia nr 59 din 26

foarte generală. Relatarea 
trimisă avea altă valoare 
dacă arătați ce anume au 
valorificat tinerii de la 
Pctrila prin acțiuni de
muncă patriotică.
• UN GRUP DE NA

VETIȘTI, Coroești: Argu
mentele pe care ie aduceți 
în sprijinul înființării sta
ției Coroești pentru auto
buzele de pe linia Petro
șani — Uricani (trei stații 
în Uricani, iar în Vulcan 
numai două, alte stații în 
Petrila — Lonea (!?)...), «e 
constituie într-un amestec 
confuz, care nu convinge. 
Programul actual de circu
lație a autobuzelor de pe 
această linie, inclusiv sta

țiile de oprire, așa cum de 
altfel v-ați dat seama si 
dv., este bun. Pentru lo
cuitorii cartierului Co
roești, a se deplasa pînă 
la stația PECO ori ia li
ceu, este aproape aceeași 
distanță, fără să mai amin
tim de faptul că două sta
ții situate la cîteva sute 
de metri pentru autobuze
le de pe linia Petroșani 
— Uricani nu s-ar justifi
ca economic și legal.
• MHIAILĂ SA VA, Cim- 

pa : Potrivit reglementă
rilor statuate de art. 15 al 
Statutului-model al coope
rativelor de credit, resti
tuirea părților sociale ale 
membrilor cooperatori care 
au beneficiat de împrumu
turi, se poate face după 4 
ani de la achitarea ultimei 
rate a împrumutului. Cum 
dv. ați achitat ultima rată 
în 15 aprilie 1980, aveți 
dreptul să depuneți cerere 
de restituire a părții socia
le și retragere din coope
rativă în luna mai 1984. 
Cererea urmează să fie a- 
probată de adunarea gene
rală a membrilor coopera
tivei.
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ACTUALITATEA IN LU/Me
Lucrările Congresului Național 
al Partidului Comunist Italian

Vizita delegației parlamentare 
române în Filipina

MANILA 3 (Agerpres). 
Delegația parlamentară 
română, condusă de tova
rășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, care întreprinde 
o vizită oficială de priete
nie în Filipine, la invita
ția Parlamentului din a- 
ceastă țară, s-a întîlnit cu 
Querube Makalintal, pre
ședintele Adunării Națio
nale.

în aceeași zi a avut loc 
o întrevedere cu Cesar Vi
rata, primul ministru al 
Republicii Filipine.

De asemenea, delegația 
Marii Adunări Naționale 
s-a întîlnit cu Carlos Ro- 
mulo. ministrul afacerilor 
externe.

în cadrul întrevederilor, 
a fost relevată cu satisfac

ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „RAPSODIA CARPA- 
ȚILOR“, avînd ca solist pe 
Gheorghe Turda, a efec
tuat un turneu în Franța, 
prezentînd — sub egida a- 
sociației „Solidarity Hu- 
maine par les Arts" — mai 
multe spectacole în locali
tăți din departamentele 
Seine Maritime și L’Eure. 
Clntecele și dansurile popu
lare prezentate, care au 
ilustrat bogăția folclorului 
românesc, s-au bucurat de 
un deosebit succes.

LA BEIJING SE DES
FĂȘOARĂ LUCRĂRILE 
SESIUNII COMITETULUI 
PERMANENT AL ADU
NĂRII Naționale a Repre
zentanților Populari — 
ANRP (parlamentul) a 

ție evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două 
țări, popoare și parlamen
te, rezultatele pozitive ob
ținute în lărgirea conlucră
rii româno-filipineze pe 
plan bilateral și interna
țional.

De ambele părți s-a e- 
vidențiat importanța deo
sebită a vizitei oficiale în
treprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România. împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Ferdinand Mar
cos și a doamnei Imelda 
Romualdez Marcos, mo
ment de excepțională în
semnătate în raporturile 
dintre România și Filipine.

R.P. Chineze — informea
ză agenția China Nouă. 
Pe ordinea de zi a sesiu
nii figurează discutarea u. 
nor proiecte de norme pri
vind alegerea de deputați 
în cea de-a Vl-a legislatu
ră a ANRP. Participanții 
discută, de asemenea, lista 
de propuneri pentru postu
rile de președinte, vice
președinți și membri ai 
Comitetului Permanent, 
alcătuită de Comisia de 
validare a comitetului.

ROMA 3 — Trimisul A- 
gerpres, Leonard Mehe
dinți, transmite :

Joi, la Milano au conti
nuat, în ședință plenară, 

.ucrările celui de-al XVI-lea 
Congres Național al Parti
dului Comunist Italian.

în numele Partidului Co
munist Român, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, par- 
ticipanților la Congres 
le-au fost transmise de 
către conducătorul delega
ției P.C.R.. tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al partidu
lui, un cald salut tovără
șesc, împreună cu urările 
de succes deplin în des
fășurarea lucrărilor.

în cadrul dezbaterilor 
din ședința plenară, nume
roși vorbitori și-au expri-

REPUBLICA DOMINI. 
CANA SE OFERĂ SĂ 
GĂZDUIASCĂ TOATE NE
GOCIERILE consacrate so
luționării conflictului din 
America Centrală — se a- 
rată într-un comunicat al 
Ministerului Relațiilor Ex
terne dat publicității la 
Santo Domingo, transmi
te agenția EFE. în docu
ment se subliniază că Re
publica Dominicană spriji
nă pe deplin toate iniția
tivele de dialog care au ca 
obiectiv rezolvarea proble
melor cu care se confruntă 
America Centrală și invită 
la negocieri pe toți miniș
trii de externe din regiu
ne interesați în aceasta. 

mat opiniile asupra ideilor 
și tezelor cuprinse în ra
portul secretarului general 
al P.C.I., Enrico Berlin- 
guer, și asupra documentu
lui politic, adoptat ca ba
ză a dezbaterilor la ultima 
plenară a C.C., asupra 
principalelor probleme cu 
care se confruntă societa
tea italiană, a problemati
cii complexe a vieții in
ternaționale.

LONDRA

Reuniunea miniștrilor 
petrolului din unele 

țări membre ale 
O.P.E.C.

LONDRA 3 (Agerpres). 
Miniștrii petrolului din 
opt țări membre ale OPEC 
— Arabia Saudită, Emira
tele Arabe Unite, Libia, 
Kuweit. Indonezia, Algeria, 
Nigeria și Venezuela — au 
participat joi la o reuniu
ne cu ușile închise, desfă
șurată la Londra. Potrivit 
agenției Reuter, care ci
tează surse ale reuniunii, a 
fost examinată situația ac
tuală de pe piețele inter
naționale ale petrolului în 
vederea realizării unui con
sens privind nivelul pro
ducției și prețurilor ce ar 
urma să fie ratificat in ca
drul conferinței extraordi
nare a OPEC, prevăzută in 
principiu pentru săptămîna 
viitoare.

Se așteaptă ca lucrările 
reuniunii, considerate neo
ficiale. să fie reluate vineri.

Institutul de mine
Petroșani

ÎNCADREAZĂ DIRECT 
SAU PRIN TRANSFER :

■ 1 fochist
■ 2 tîmplari
■ 2 instalatori sanitari
■ 1 electrician
■ 1 strungar (categoria II—IV)
■ 1 lăcătuș mecanic
Condițiile de încadrare și retribuire s>nt 

conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1971 
— republicată.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul plan-retribuire, personal, unde se pot 
obțtne și relații suplimentare. Telefon 42580 
interior 151.

Mica publicitate
•SCHIMB apartament 2 

camere cu garsonieră con
fort 1, prefer zona cartier 
Carpați — Piața Victoriei. 
Informații telefon 43658, 
după ora 18. (257)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Ciolofan Ion, elibera
tă de Institutul de mine- 
Petroșani. O declar nulă. 
(251)

PIERDUT .egitimație de 
serviciu pe numele Nig- 
nea Gheorghe, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (252)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Miha- 
lachc Aurel, eliberată de

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA Todea Măriuca mulțumește din inimă tu
turor celor ce au fost alături de mine la durerea pri
cinuită de decesul fulgerător al celui care a fost soț 
iubitor și bun, prieten sincer și om de omenie

ing. TODEA VICTOR (259)

I.M. Uricani. O declar nu
lă. (253)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Korpcdean 
Elena, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (255)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Pleșa Traian, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani, O declar 
nulă. (256)

PIERDUT certificat de 
absolvire a cursului de ca
lificare gr. I seria F. nr. 
226383/1976, eliberat de 
I.M. Dilja Ia 8 februarie 
1977. îl declar nul. (258)

t
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FILME
PETROȘANI — ‘ No 

iembrie : Năpasta , Uni
rea . Atunci i-am con
damnat pe toți la moarte.

LONEA : Provocarea
dragonului.

AN1NOASA : întîlni-
rea

VULCAN — Luceafărul:
Pădurea nebună.

LUPENI — Cultural : 
in spațiu.

URICANI : Ultimul
< ariuș.

TV
14,OD Tciex.
14,05 Tenis „Cupa Davis":

— România — Chile.
Aspecte din primele 
meciuri de simplu. 
Transmisiune direc

tă de la Timișoara.
15.30 Emisiune în limba 

germană.
17,00 Tenis „Cupa Davis":

— România — Chile. 
Transmisiune direc
tă de la Timișoara. 

17,50 1001 de seri. 
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20.30 A patriei cinstire

— moment poetic.

20,35 Invitată în studioul 1 
nostru — soprana î 
Elvira Cîrje.

20,50 Cadran mondial.
21,10 Film artistic . Zmce 1 

pc cerul albastru, i 
Premieră pe . țară, f 
Coproducție "inter. i 
națională.

22,00 Telejurnal.

Zdrobiți dc durere, fiii și fiicele anunță că se 
împlinesc 6 săptămîni de cînd ne-a părăsit scumpa 
și draga noastră mamă, bunică și străbunică 

JOSAN RAVECA
îi vom păstra veșnică amintirea. (250)

FAMILIA anunță cu nemărginită durere că se 
împlinește un an de cînd a plecat pentru totdeauna 
cel mai scump și drag, care a fost

IVAN ADRIAN (Danei) 21 ani.
Nu te vom uita niciodată, mormîntul tău vj fi 

veșnic presărat cu lacrimi și flori. (254)

. ....................................................................... .................................................................................................. •»•»•»>•> uiumul.........................    ...m.umimimn....................

1001 de seri.
Telejurnal.
Femeile — importan
tă forță a progresului 
economic și 
al țării.
Toate florile
astăzi vi le oferim 1
Spectacol festiv de
dicat Zilei Interna
ționale a Femeii.
Teatru TV — Ereziile
nu înfloresc în iulie.
Telejucaal.

8,Ou
Duminică, 6 martie

Consultații pentru e- 
xamenul de bacalau
reat.
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii 
Viața satului.
Lumea copiilor. 
Album duminical.
Din sumar :
Telex.
Prolog muzical.
Ginduri de mărțișor
— pastile umoristice. 
Ție mamă — moment 
folcloric.
Tab'etă de scriitor.
De la clasic la modern
— secvențe coregra
fice.
Micrbrecital.
Un zîmbet pc 16 mm. 
Cascadorii rîsului. 
Microrecital.

19,00
19,15

19,30

22,00

22,25

15,00
15,05

Telejurnal.
Arc peste timp.
6 martie 1945 — 6 
martie 1983.
Cîntarea României. 
Melodii ’82.
Concertul-concurs de 
creație de muzică u- 
șoară.,
Telecinemateca.
Ciclul — Ecranizări 
după opere literare. 
Setea.
intilnire cu opera, 
opereta și baletul. 
Telejurnal.
Luni, 7 martie

Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.
1U01 de seri.
Telejurnal.
Panoramic economic. 
Tezaur folcloric.

17,50
20,00
20,20

11,00

20,35

21.15

22,00

social

lumii,

11,25
11,40

16,30
17,50
20,00

Joi, 10 martie
Profiluri școlare, 
ceul uzinei.
Desene animate.
Film serial. Pasăre 
de pradă. Episodul 1. 
Pași de viață lungă. 
Telex.
Școala satului, școa
lă pentru sat.
Studioul tineretului. 
1001 de seri.
Telejurnal.

Li- 17,25
17,35
17,50
20,00
20,15

20,40
21,00

22,00

de tenis de masă ale 
României și din tur
neul final al campio
natului național de 
volei masculin.
Transmisiuni direc
te alternative de la 
București.

— Colecția colecțiilor — 
reportaj.

— Magnetoscop muzical.

PROGRAMUL p/
a

Instaurarea 
muncito-

6

In-

— Incredibil, dar., ade
vărat.

— Farmecul dansului.
— Șah.
— Istoria — cea dintîi

14.30 Desene animate. 21,30
— Faptul divers.

15,0u Telesport.
22,00— Un compozitor și cîn. 

tecele sale.
— Miniaturi umoristice. 11,00

17,00 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor.

— Din tainele mărilor. 11,30
Episodul 2 — Cău
tarea comorii de lingă 
Antikithera.

12,15

— Semnal. 12,45
— Videodiscoteca muzi- 16,00

\ cală. 16,05
18,10 Călătorii spre viitor 16,35

— emisiune-concurs. 17,20

17,50
20,00
20,15
20,40
21,10 Răspunderea. 

Roman foileton, 
vestigația — episodul 
2.
Telejurnal.
Marți, 8 martie
Profesiunile cincina. 
luiui — Meserii pen
tru fete.
Desene animate.
Roman foileton. In
vestigația — episodul 
2.
Muzică populară. 
Telex.
Viața școlii. 
Clubul tineretului. 
Cabinet profesional.

In-

16,00
16,30

16,40
17,00

17,50
18,00

20,00
20,15

Miercuri, 9 martie
Viața culturală.
Tragerea pronoex- 
pres.
Farmecul muzicii. 
Amfiteatrul 
țese.
1001 de seri, 
închiderea 
mului.
Telejurnal.
Actualitatea 
mică.
Forum politico-ideo
logic.
Film artistic. Lovc 
Story.
Producție a studiouri
lor americane. 
Telejurnal.

studen-

progra-

econo-

20,25

20,40

22,15

20,15 Actualitatea econo
mică.
Dialogul faptelor. Ra
portul primarilor. 
Serial științific. Cor
pul uman.
Occident 
sines-ul 
sectelor.
Film serial, 
destrămate.
2.
Meridianele 
lui. 
Telejurnal.
Vineri, 11 martie.
Telex.
Consultații 
vățămîntul 
tehnic. 
Emisiune

20,30

21,00

21,15

21,45

22,15

15,00
15,05

15,30

'83. Bus- 
activității

Visuri
Episodul

cîntecu-

pentru în. 
superior

în limba

germană.
Tragerea loto.
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea econo
mică.
invitată în studioul 
nostru.
Cadran mondial.
Film artistic. între 
cei doi.
Premieră pe țară. 
Telejurnal.

Simbătă, 12 martie
11,00 Din marea carte 

patriei.
guvernului
resc țărănesc la 
martie 1945.
Film serial. Visuri 
destrămate Episodul 
1.
Ora de muzică.
Să cînte copiii. Pro
gram muzica l-literar. 
Desene animate.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (I).
Din sumar :
Telex.
La ora primelor con
fruntări.
Gala desenului ani
mat.

Raportul primarului — 
Audiența.

15,00 Telesport.
Petrolul
București.

— Aspecte din 
natele

11,30

12,00
12,50

13,05
13,30

Reportaj. 
Fotbal .

- Dinamo

campio- 
internaționale

țara

Gigl

ani.

carte a omului, 
terviu.

— Roza vinturilor.
— Călătorie prin 

mea. Reportaj.
— Telerecita.l — 

Marga.
— Filmul de desene 

mate Oblio (I).
18,30 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 La sfîrșit de săptă 

mină (11).
Din sumar :

— Teieenciclopedia.
— Mondovision.
— Film serial (ora 20,30' 

Pasăre de pradă. 
Episodul 3.

— Meridianele umorulu 
și cîntecului.
Almanah muzical dis 
tractiv.

22,10 Telejurnal,
22.20 Romanțe, cîntece d 

voie bună.
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