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Zi de proiucție 
recordia... spiritul organizatoric

'A
Reluăm acțiunea noastră de presă ..Brigăzile rămase sub plan — sprijinite 

concret, operativ, eficient", pornind de la punctul de vedere că, în condițiile 
noului program de lucru, fiecare formație are posibilitatea să-și organizeze mai 
bine procesul de producție, să-și eșaloneze mai rațional ciclul de operații teh
nologice. Prima întreprindere la care am organizat dezbateri le'noastre este 
mina L1VEZ.ENI care înregistrează, la zi, un minus de 3 900 tone de cărbune.

de luni a lu- 
B ; crat pînă la 
F. ora 13,00 să 
.ȘȘ repare corn-

■ j^^XSSSSSSSSSISBBSBSSSbSSSSfȘSBBBBSBSSBSSSSBfl un trans-
I. portor TR-4.

Asta, luni dimineața, du
pă reviziile de duminică. 
Continuă :

— La locul nostru 
muncă 
zii (?!) o echipă 
din 3 oameni și 
de subinginerul 
mecanic Teodor 
Nu știu ce au

...Așadar, mi
na Livezeni, 
luni, la sfir- 
șitul schim
bului T. Or
ganizasem 

dezbaterea la 
sectorul 
brigada Valache, 
dar un fapt deosebit ne-a 
determinat să întreru- 
pem discuțiile. în spiritul 
respectului pentru ade
văr, convinși că nu ne fa
cem decît datoria. re
producem aici o discuție 
de la comitetul de partid.

Pe ușă. intră un bărbat 
tinăr, în haine de șut, 
cu negrul cărbunelui pe 
față. E cătrănit. De ce ?

— Tovarășe secretar, 
să se ia odată măsuri cu

Pe șantierul teatrului din Petroșani

Bunele intenții nu sînt 
suficiente pentru finalizarea ia 

termen a lucrărilor
— raid-anchetA —

la
pe 
al

Pe-
goa-

cîțiva 
tai- 

lipiți 
se a- 

mărun-

streașină, 
pentru a
ploaia
Aproape de in-

Luni, 7 martie a.c., 
primele ore de lucru, 
șantierul noului local 
Teatrului de stat din 
troșani schelele erau
le. Negăsind pe nimeni cu 
care să putem discuta des
pre stadiul de execuție a 
acestei lucrări, am pleacat 
și am revenit după citeva 
ore. Din primele observa
ții, constatăm că finisajele 
exterioare sînt într-un sta
diu avansat. Cu excepția 
fațadei de la intrarea 
principală, tencuielile sînt 
aplicate. Lipsesc însă gea
murile.

în dreptul micului parc 
de lingă teatru, 
constructori stau la 
fas sub o 
de perete 
dăposti de 
tă și rece.
trarea principală, pc unde 
circulă toți constructorii, 
zărim un tîrnăcop și mul
te materiale risipite în de
zordine. Abia după ora 
14,30 îl întîlnim, în sfî'rșit, 
pe maistrul principal 
dislau Șimon, care 
punde de acest punct de 
luciu din partea șantie
re b.ii 1 Deva al T.C.H. Vi
zi- < • ,>m . ă orineipa- 

w

oamenii aceștia care 
nu-.și fac datoria I Ce în
seamnă delăsarea asta ? 
Cine le permite să-și ba
tă ioc de munca ortaci
lor ?

Intrăm în amănunte. 
Omul a venit cu încre
dere la comitetul de 
partid. A aflat și de pre
zența noastră acolo și a- 
eum își „varsă focul". 
Este vorba despre mais
trul Ionel Ciontu. șef de 
brigadă la sectorul II. 
în primul schimb al zilei 

do 
revi- 

forrnată 
condusă 
electro- 
Belciug. 

făcut. ce

lele lucrări. în interior mai 
sînt de executat destule 
lucrări de finisare. în foa
ierul de 
front de 
rechet, 
tori din
gravi condusă 
Manez stăteau

la parter, unde 
lucru este bc- 

cîțiva construc- 
formația de zu- 

de losif 
la taifas.

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-al
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Fiori și recunoștință

INSCRIPȚII

Ion DULĂMIȚA J
1

și 
C.

ț

șanotimpul 
redeștep- 

revine de 
semne

în drep-

a efectuat

tone
150 

decît 
a- 

adus
sectoa-

Ziua de 7 martie a cons
tituit o zi de producție re
cord pentru colectivul de 
mineri de la I.M. Vulcan 
care a extras 5 100 
de cărbune, cu peste 
de tone mai mult 
preliminarul zilei. La 
ceasta reușită și-au 
contribuția toate 
rele de producție ale minei 
din rîndul cărora s-au des
prins brigăzile de la sec
toarele V .și VI, care au 
extras impreună 100 tone 
de cărbune peste sarcina 
de plan.

Colectivul de la aceas
tă mină este hotărît să în
cheie luna martie cu de
pășiri la producția fizică 
de cărbune, să facă astfel 
dovada vrednicier muncii 
in condițiile noului pro
gram de lucru.

Mircea Bl JORESCU

(Continuare m Pag. a 2-a)
_______________ J

(în pag. a 3-a)

■ Secvențe din activi-
tatea și viața 
deniilor

stu-

(In pag. a 2-a)

■ „li apreciem pe oa-
menii de artă și cui-
tură și-i așteptăm 
în mijlocul nostru'*■ S P O Ii T

l

fntr-un dialog cu prim- 
secretarul comitetului o- 
rășenesc al U.T.C. Lupeni. 
tovarășul Traian Moraru, 
abordăm ca temă : tine
rețea, entuziasmul. hăr
nicia, tot ceea ce caracte
rizează viitorul orașului. 
Ajungînd la ceea ce mă 
interesează, adică un su
biect dc „reportaj despre 
tineri, pentru tineri". in
terlocutorul mă „avizea
ză" că abia aștepta a- 
e.est prilej pentru a-mi 
vorbi despre un grup de 
tineri de la Uzi

Aspect de muncă de la secția bobinai
I.P.S.R.U.E.E.M Petroșani. Șefa de brigadă Elena 
Palfi verifică din punct de vedere calitativ lucrările 
efectuate de bobinatoarele Larisa lloiu și Lenuța 
Floca.

Foto : Ștefan NEMECSEK

La mina Uricani. in toaie abatajele, la toate sec
toarele, in cadrul măsurilor luate odată cu trecerea 
la noul program de lucru, de 8 ore, se pune un 
accent deosebit pe activitatea de revizii, reparații și. 
întreținere a utilajelor, astfel ca acestea să funcțio
neze ireproșabil. In fotografia de mai sus lăcătușii 
Mihai Vereștiuc, Vasile Ștefan și Ilie Totu, în timpul 
unei intervenții de urgență la remedierea defecțiunii 
unui transportor de la sectorul II al minei Uricani.

Foto : Cristian ȘTEFAN

Vizită documentară 
în Valea Jiului

lori a sosit la 
șani publicistul 
Michel P. Hamelet.

Oaspetele efectuează o 
vizită de documentare în 
Valea Jiului în vederea 
publicării unui vo
lum consacrat României 

Petro- 
francez

cărbuneluipreparare d
Lupeni.

Mi s-a recomandat in
sistent să-l caut pe Bexa. 
El și eu ceilalți băieți e- 
fecluează o lucrare deo
sebiră, au realizări și 
fapte meritorii.

...Prilejul de a discuta 
cu loan Bexa, secretarul 
comitetului U.T.C. al U* 
cinei de preparare a căr
bunelui Lupeni, s-a ivit 
mai repede decît mă aș
teptam. Mai exact, a 
doua zi. Sing. Ioan Bexa 

ciștigă de la început

Primăvara, 
miraculoasei 
țări a naturii, 
fiecare dată prin 
suave de Mărțișor și, du
pă o ultimă răbufnire a 
iernii, cu siguranță, ghio
celul imaculat oferit de 
8 Martie gingașelor făp
turi își intră 
tUri. Ziua de 
8 Martie ne 
reamintește în 
fiecare an 
de însuși izvorul vieții 
pe pămînt.

Totdeauna grădina su
fletului nostru va fi i- 
nundată de parfumul 
FLORILOR cc-și scutu
ră polenul în cuibul veș
niciei omenești.

Recunoscători, ne a- 
plecăm cu înfrigurare să 
sărutăm mîinile aspre 
dar răbdătoare și ghio
ceii de la tîmpla MAME
LOR.

E sărbătoare-n suflet 
și-n ceasul umbrelor to-

socialiste și concepției 
secretarului general al 
partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, asu
pra edificării societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noas
tră.

respectul și admirația. Un 
om simplu, cu

, măsură a bunului 
un 
un adevărat 
al tinerilor 
de la Lupeni. tini vorbeș
te despre lucrarea pe care 
cu un grup de tineri, 
o execută.

— Lucrarea este de im
portanță social-economi- 
că deosebită pentru uzi-

deplina 
simț, 

tinăr care apare ca 
reprezentant 

preparatori

loan Alexandru TATAR

)
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)
)

I

*
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(Continuare in pag. a 2 a) 

pite-n soare, pămintul se 
inundă cu prezenta LOR 
dătătoare de nădejde și 
vis.

Niciodată nu vom putea 
fi îndeajuns de recunos
cători ACELORA care 
prin simpla prezență, dar 
și prin hărnicie și devo
tament, fac mai plăcute 

miresmele și 
sensul vie
ții pe} pă- 
mînt.

nețărmurită, 
ci- 
Să 

zborul 
sfin- 

bu-

Prețuire 
flori de caiși și de 
reși pentru TOATE ' 
aibă in suflet 
„Păsării măiestre' 
țenia „Rugăciunii' 
nătatea „Domnișoarei Po
gani/" și puritatea „Cu
mințeniei p'imîntului" 
cum glăsuiesc piatra 
marmura marelui 
Brâneuși in clipele r 
tre de uimită conterr 
ție.
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r
Secvențe din activitatea și viața studenților

Dialog universitar despre 
actualitate și perspective 

în industria minieră

f

extrac- 
cerințe- 

social-

din 
mi-

La inițiativa comite
tului de partid, a senatu
lui de la I.M.P., în aula 
Institutului, a avut loc 
vineri, 4 martie, o confe
rință de dezbatere care 
a abordat problematica 
rolului industriei 
tive, la nivelul 
lor dezvoltării
economice în etapa actu
ală de dezvoltare a țării 
noastre. A participat dr. 
ing. Florea Neagu, direc
tor al Centrului de per
fecționare a cadrelor și 
specialiștilor în industria 
extractivă, invitat 
partea ministerelor 
nelor și geologiei.

S-a dezbătut evoluția 
industriei extractive, a 
mineritului în perioada 
postbelică, avîndu-se ca 
indicatori dinamica pro
ducției, rezervele geolo
gice, evoluția capacități
lor de producție, cit și 
fondurile circulante. Pen
tru exemplificarea aces
tor indici s-a luat ca su
port al discuției evoluția 
industriei extractive 
petrol și cărbune.

Dezbaterile de 
litate au fost 
completate de 
tarea unor filme, 
zitive privind noi 
de de exploatare și 
lorificare superioară a 
resurselor de substanțe 
minerale utile cu conți
nuturi sărace în raport 
cu dinamica cerințelor și 
potențialului de dezvol
tare a țării noastre.

V_______ —________

de

specia- 
inspirat 
prezen- 

diapo- 
meto- 

va-

Prin prezentarea 
blematicii industriei 
tractive s-au precizat 
principalele căi de rezol
vare a diferenței dintre 
cerințe și producție, sco- 
țîndu-se în evidență va- 

superioară a 
de substanțe 

lărgirea 
mărire a

pro- 
ex-

lorificarea 
rezervelor 
minerale utile, 
posibilității de 
rezervelor geologice, creș
terea productivității mun
cii, rentabilizarea unită
ților industriale din ra
mura respectivă etc.

Conferința s-a bucu
rat de participarea a nu
meroase cadre didactice, 
a unui număr foarte 
mare de studenți din ca
drul tuturor anilor de 
studiu. S-au purtat dis
cuții rodnice privind 
dinamica în viitor a in
dustriei extractive, pro
bleme de organizare a 
muncii cit și de eficiență 
economică, făcîndu-se tot
odată, o scurtă evaluare 
a principalelor resurse 
de substanțe minerale 
utile. S-a apreciat, pe 
bună dreptate că astfel 
de întruniri facilitează o 
îmbogățire și fundamen
tare a 
itorilor 
cri, că 
venite 
de purtare a 
cuții cu specialiști 
industria extractivă.

cunoștințelor 
specialiști 
sjut/foarte 
aceste modalități 

unor dis- 
din

Ion GLUGA, 
student

vi- 
mini- 
bine

3 Martie in „casai6 studentelor
Studentele căministe ale Institutului 

de mine au întimpinat ziua de 8 Mar
tie cu o acțiune pe cît de frumoasă pe 
atit de utilă : desemnarea și premierea 
celei mai frumoase și curate camere a 
căminului, în urma unui concurs inițiat 
anterior. _

Ideea concursului a fost lansată de 
comitetul de cămin prezidat cu multă 
dragoste și interes de directorul edu
cativ, tovarășa prof. Persida Georgescu, 
și a fost recepționată cu seriozitate 
ambiție de studentele căministe.

Iată și cîștigătoarele, declarate și re
cunoscute în unanimitate : camerele 
229, 233, 257 locuite de Florica Mihă- 
ilă, Mihaela Tănăsescu, Maria . Lazăr și

Și

230,

alte studente gospodine, iubitoare de or
dine și curățenie.

Concursul început cu o lună in urină 
și premiat în ziua de 8 Martie va con
tinua, realizîndu-se o angajare mai 
amplă in activitatea de îngrijire a că
minului.

După premierea componentelor came
relor cîștigătoare, cenaclul „Orizont" al 
Institutului de mine a oferit un „dar" 
muzical și poetic sărbătoritelor. A fost 
un moment frumos, emoționant, cârc
amintit de candoarea, frumusețea și iu
birea celor mai gingașe și îndrăgite fi
ințe de pe pămint: mama și iubita.

a

Aura ȘTEFAN, studentă

Atmosferă 
Ia căminul 
nr. 1 de Ia 
șani.
Foto : Șt'; NEMECSEK

studiu 
studențesc 

I.M. Petro-
Acțiuni omagiale

,j

Bunele intenții nu sint suficiente pentru 
finalizarea la termen a lucrărilor

(Urmare din pag

Abia atunci cînd ne-au ză
rit s-au ridicat și au în
ceput să-și facă de lucru. 
In sala mare, lambriurile 
de lemn au fost montate 
pe circa un sfert din su
prafața totală a tavanu
lui. O echipă de construc
tori sudau niște confecții 
metalice. In foaierul de la 
etaj, echipa lui loan Roca 
șlefuia pardoseala. Peste 
tot, constructorii cu care 
am stat de vorbă au con
firmat că au la dispoziție 
toate materialele necesa
re...

Din discuția finală 
maistrul Ladislau 
coordonatorul 
conchidem că 
muncă există 
cerințelor. Cei 
tructori care își desfășoară 
aici activitatea sint la ni
velul prevederilor din gra
ficul de execuție. Mai a- 
flăm că pe structuri 
meserii, nu lipsește 
un geamgiu. Cum se 
plică, totuși, ritmul 
zut de lucru pe acest 
tier 7 Șeful punctului 
lucru susține că „vom fa
ce totul pentru a termina 
in luna martie cele două

cu 
Șimon, 

lucrărilor, 
forță de 
la nivelul 
54 de cons-

de 
decît 
ex- 
scă- 
șan-

de

M LA PETROȘANI au 
început lucrările de cons
trucție la ultimul tronson 
al blocului 1 B, din zona 
centrală. Pină în prezent 
aici a fost săpată funda
ția și s-au turnat primele 
betoane. Prin construirea 
acestui ultim tronson, în 
cursul anului 1983 vor fi 
finalizate lucrările noului 
cartier „Ansamblul 272 de 
apartamente". (V.S.)

foaiere, camera operato
rilor, cele două boxe de 
la „buzunarul" scenei, 
nexele din subsol și fini
sarea exterioară". Opti
mismul său nu este justi
ficat însă, de fapte. în pri
mul rînd pentru că la a- 
cest punct de lucru disci
plina muncii nu se află la 
nivelul cerințelor. Din 
54 de oameni, n-am 
zut pe schele în ziua 
pectivă nici cel puțin

toți erau

a-

cei 
vă- 
res- 
ju-

mătate, deși
„pontați prezent". Oamenii 
vin și pleacă de pe șan
tier cînd vor „pentru a 
face cumpărături", după 
cum încearcă să se discul
pe maistrul, dar care, de 
fapt, nu știe dacă oamenii 
din subordine au sau nu 
asigurată cel puțin 
pe zi hrana caldă, 
constructori ne-au 
cu acest prilej, că 
tina restaurant cu 
servire „Carpați" 
rea, care ar trebui să fie 
caldă, este de cele mai 
multe ori rece. Din cîte 
știm, odată cu punerea în 
funcțiune a noii cantine 
a constructorilor de la
T.C.H., la alte puncte de 
lucru, prin grija maiștrilor, 
în pauza de prînz li se a-

Printre multiplele acți
uni omagiale întreprinse 
de comisiile de femei din 
Lupeni cu prilejul zilei 
de 8 Martie se numără și 
amenajarea unei expozi
ții de artizanat, realizată 
de gospodinele din Lupeni, 
sub îndrumarea neobositei 
activiste pe tărim obștesc 
Maria Pop. Expoziția este 
realizată la magazinul de 
textile nr. 331 din centrul 
orașului. Tot o expoziție de 
artizanat s-a amenajat

în holul țesătoriei de mă
tase.

în cinstea femeilor din 
l.upeni, la Casa pensio
narilor a avut loc „Balul 
ghiocelului". Cu acest pri
lej, după expunerea „Fe
meia — soție și mamă", 
copiii Școlii generale nr. 
2 au prezentat un micro- 
spectacol.

Gabriela ANDRAȘ, 
coresp.

con- 
prisos. 

„pro-asemenea
lucru, mai mult 
este evident că 
de punere în 
pe porțiuni de 

întregii
odată 
Cîțiva 

sesizat, 
la can-

auto- 
mînca-

sigură oamenilor hrana 
caldă, care este adusă „la 
fața locului". Aici nu se 
poate 7

După opiniile șefului 
punctului de lucra se des
prinde concluzia că, „nu a- 
veni ce face, sîmbăta oa
menii pleacă pe la ora 
prînzului la Deva și revin 
abia luni, tot cam pe la 
ora prînzului. Iar de două 
ori pe lună, la plata re
tribuției locul de muncă 
este părăsit de vineri pină 
luni". Comentariile, 
siderăm, sint de 
Cu un
gram" de 
„de voie", 
termenele 
funcțiune, 
lucrări, deci și al 
investiții, nu vor putea să 
fie respectate. Se impune 
deci să fie stabilite ur
gent măsuri pentru întă
rirea disciplinei pe șantier, 
mai buna folosire a timpu
lui de lucru. Altfel, în loc 
de respectarea 
stabilite prin 
asista doar la 
unor scuze și 
unor promisiuni, fără nici 
o acoperire în fapte. Or. 
pentru terminarea obiec
tivului, faptele contează I

termenelor 
grafic, vom 
prezentarea 

la repetarea

■ CINEMATECA. Mîi- 
ne, la ora 18, în cadrul 
programului de cinema
tecă, la cinematograful „7 
Noiembrie" din Petroșani 
va rula filmul american 
„Adio arme", după roma
nul marelui scriitor Ernst 
Hemingway. (Gh. B.)

■ INSIGNE. Pasiona- 
ții faleristicii își mai pot 
procura de la redacție, în 
această săptămînă, insigna 
dedicată celei de a IX-a 
ediții a Cupei ziarului 
„Steagul roșu" la schi. (I.V.)

| (Urmare tin pag 1) '' 

Ina noastră. Dezafectarea 
vechii flotafii și extînde- 

Irea in locul ei a băii 
muncitorilor, precum și 
amenajarea unei săli de 

I sport — este obiectivul 
nostru de muncă. Sîntem 

Iopt tineri, împărți(t în 
două grupe de cîte pa
tru. Lucrarea o executăm 

Iîn fiecare zi (o grupă o 
zi, alta în cealaltă zi) du- 

Ipă orele de program. Lu
crăm astfel în fiecare 

Izi cîte 4—5 ore, cu ex
cepția zilelor de sîmbătă.

Alături de secretarul 
I comitetului U.T.C., din 

echipa tinerilor entuziaști

Investiție 
de încredere

I mai fac parte Adrian 
IȘtefănic, Tiberiu Drotzin- 

ger, Nicolae Iuga, Ște
fan Lorincz, Nicolae Voi- 

ICU. Lucrarea, preconiza
tă a fi executată îți a- 

I proximativ 3 luni, •, fco- 
J bează în ea price. A ea, 
I entuziasmul, dăruirea și- 

elanul tinerilor care se 
dedică succeselor, împli- 

Inirilor pe plan profesio
nal.

I Dincolo de fapte, ade
vărul incontestabil este

Ică, în egală măsura, dru
mul acestor tineri este 
croit de măiestria și 

I priceperea colectivului 
în a-i educa și forma 

Iîn spiritul muncii. Uzi
na de preparare a căr- 

’ bunelui — și ca ea, multe 
I altele, din Lupeni — stă- 
I pînește, după cum ne 
< convingem, o asemenea 
I„artă“ a formării munci

torului destoinic.
îmi reamintesc, acum 

în încheiere, cu plăcere 
cuvintele lui Traian Mo- 
raru, la sfîrșitul discuției '■ 
noastre : „Pentru comi- 

■ tetul orășenesc U.T.C. Lu- 
1 peni, are mare impor- 
| tanță că la Uzina de 
* preparare a cărbunelui 
I există o bogată și valo- 
. roasă experiență privind 
I educarea și formarea ti- 
• nerei generații în spiritul 
I muncii, al dragostei pen

tru meseria aleasă. Altfel 
Ispus, o eficientă investi

ție în- contul viitorului...". 
IO asemenea afirmație 

ne permite să concluzio
năm : tinerii cokduși ..de 

Ilon Bexa, dovedesc prin 
faptele lor tocmai această 

I experiență valoroasă care
se regăsește în faptele lor 

, de zi cu zi.

Sint necesare revizii
f Urmare din pag. 1J

n-au făcut, dar combina 
mi-e defectă, transporto
rul și el... Colac peste pu
păză, luni dimineața, . la 
ora 4,15, echipa aceasta de 
revizii era în curtea minei. 
Ce căuta acolo, cînd tre
buia să iasă din mină ia 
ora 6 ? își făcuseră trea
ba 7 Mi-au lăsat și două 
stații TRAFO defecte.

Comentariile ar fi 
prisos. Deci o echipă 
revizii, condusă de un

de 
de 

ca-

■ MERITE. Doi dintre 
ceferinții din Petroșani au 
primit recent distincția 
„Meritul ceferist", pentru 
modul exemplar în care-și 
fac datoria. Este vorba de 
mecanicul de locomotivă 
Constantin Marcu și ma- 
nevrantul Nicolae Simpea. 
în același timp, colectivul 
turei a II-a de mișcare (șef 
Aurel Cristea) a gării Pe
troșani a fost declarat frun
taș pe Regionala C.F.R. 
Timișoara. Felicitări!". (I.V.)

■ EXPOZIȚII. Intre da
rurile Mărțișorului, dedi
cate femeilor și nu numai

au 
expo- 

produ- 
organi-

lor, o bună impresie 
făcut-o apetisantele i 
ziții cu vinzare a 
selor de cofetărie, 
zate în unitățile de profil 
din toate localitățile Văii. 
Sărbătoarea de ieri a fost 
celebrată tot astfel și prin- 
tr-o amplă expoziție găz
duită de cofetăria nr. 306 
„Nufărul", din central re
ședinței noastre de 
cipiu. (I.V.)

■ „TRIBUNA 
LOR". Sub acest 
Casa de cultură Petroșani 
organizează astăzi (ora 12),

la punctul de informare și 
documentare politico-ideo- 
logică de la I.M. Livezeni 
o dezbatere pe tema : 
„Negocierile — cel mai e- 
ficient mijloc de 
mentare pașnică a
rendelor dintre state". (I.L.)

regle- 
dife-

muni-

IDEI- 
generic,

Rubrică realizată de 
Gheorghe ROTEA

dru tehnic cu pregătire 
superioară indiferent ce 
alte ordine ar fi primit, la
să un loc de muncă „mort" 
pentru a doua zi și iese din 

"mină cu cel puțin două 
ore mai devreme. Patra 
oameni, înmulțiți cu două 
ore, deci un șut întreg a 
fost irosit. O nemotivată I 
Să-l ascultăm însă în con
tinuare pe Ionel Ciontu :

— In februarie am a- 
vansat 12 ml și trebuiau 
17, Am avut și necazuri cu 
tectonica, dar multe au 
depins și de oameni. în 
luna februarie o săptămî
nă am avut combina de
fectă și o săptămînă pom
pele defecte. Acum am o 
singură pompă în funcțiu. 
ne, la un abataj de 60 m. 
Rezervă nu e. Tot din cau
za reviziilor.

— Cum stați cu efecti
vele 7

— E o anomalie, 
prea mulți. în loc de 
oameni 
13-14. La 
oameni !
pregătire
răță între secții. La 
abataje se duce lipsă

Am 
8-9 
am
13

pe schimb,
39 de secții, 
Mineri, cu bună 
profesională cu- 

alte 
de

și reparații 
oameni calificați, lată de 
ce nu ne-am realizat pro. 
ductivitatea pe post. Nor
mal să avem K = 0,3 !

— Care este starea de 
spirit în brigadă 7

— împotriva tuturor a-
• cestor nereguli, oamenii au 

încredere în abataj. Acum, 
greutățile cu tectonica au 
dispărut. Vrem să mun
cim și să cîștigăm bine. 
Am oameni buni. Dacă se 
pune la punct problema 
reviziilor și reparațiilor, se 
revede plasarea (supranu- 
merică — n.n.), n-avem 
motive să nu ne facem 
planul. Asta e I

Răspicat, muncitorește, 
cu răspundere. Ne între
băm dacă acest om. mais
trul Ionel Ciontu, nu s-o 
mai fi plîns la sectoi, la 
conducerea minei de a- 
ceste necazuri. Trebuia 
neapărat să apeleze la ziar, 
pentru a-1 sprijini să.ise 
facă în abataj revizii și 
reparații de calitatd 7 Sau 
spiritul organizatoric de la 
mina Livezeni ar trebui 

.revizuit și... reparat. Piese 
de schimb sînt I
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„li apreciem pe oamenii de artă și cultură 
și-i așteptăm în mijlocul nostru"

CONSTANȚII? RUTA, 
miner șef de schimb la 
sectorul I, al minei, 
ne-a declarat că soția sa, 
împreună cu copiii, ur
măresc cu destulă regu
laritate programele de 
filme ale cinematografe
lor din Petroșani. El pre
feră să meargă la meciuri, 
în lipsă de altceva, bine
înțeles. Evident, atît nu-1 
satisface. îi plac mult și 
piesele de teatru. Ultimul 
spectacol pe care l-a vă
zut, „Domnișoara Julie", 
l-a satisfăcut pe deplin. 
Păcat însă că Teatrul de 
stat „Valea Jiului" nu o- 
feră mai des asemenea 
prilejuri de destindere, de 
atunci a trecut o lună. El 
și tovarășii săi de muncă 
ii simpatizează mult pe 
actori și-i invită în mijlo
cul minerilor. Dorește ca 
ei. să nu se lase prea mult 
așteptați.

Ortacul lui Buta, AUREL 
LAZAJU tot de la secto- 
'■'*? I ste convins că pro- 
gfaimii. j spectacolelor, a 
oricăror manifestări cultu
rale, trebuie corelată cu 
programul de timp liber 
al muncitorilor. Aprecia
ză foarte mult spectacole
le de muzică populară, 
din toate zonele țării, dar 
nu se dă în lături de la 
muzică ușoară sau folk. La 
Casa de cultură a vizionat 
un spectacol folcloric, în 
urmă cu o lună. Altele nu 
au mai coincis cu zilele sa
le libere, de atunci încoa
ce. Dar aceste nepotriviri, 
opinează el, pot fi supli
nite prin microspectacole 
cît de dese în sala de apel. 
Firește, de calitate !

„în special duminica, a-

Eficiența actului cultural-artistic este confirmată 
de participarea liber consimțită a celor cărora acesta 
li se adresează. în această idee, factorii educaționali, 
instituțiile specializate, trebuie să cunoască in profun
zime exigențele și opțiunile oamenilor muncii, pentru 
a le răspunde prin calitate și diversitate, edueîndu-i, 
recontortindu-i și chiar stimulindu-i pentru creație. 
Prin raportare la timpul liber de care dispun acum 
minerii, dublu față de vechiul program, coeficienții 
de promptitudine și atractivitate ai activităților edu
cative și recreative trebuie să crească proporțional. 
Pentru a intra în rezonanță cu necesitățile reale, au
torii demersurilor educativ-recreative vor avea în 
vedere înlăturarea oricărei rutine, stimularea recep
tivității și a permanentei dorințe de înnoire în 
artă.

Sub aceste imperative, am sondat opiniile mai 
multor mineri de la l.M. Dîlja, dorind să cunoaștem 
acțiunile culturale, artistice, sportive etc. la care ei 
au participat in ultima lună, frecvența cu care se 
îndreaptă spre sălile de spectacole, de jocuri sporti
ve, modul în care le sînt onorate preferințele în acest 
domeniu, ce alte genuri de manifestări ar mai dori 
să li se ofere.

Opinii, opțiuni, puncte de vedere
tunci cînd sîntem foarte 
mulți liberi, ar trebui or
ganizate mereu spectacole, 
intervine în discuție si 
ȘTEFAN PLO1E, miner la 
sectorul III. Populariza
rea spectacolelor trebuie 
mai bine făcută, aici, chiar 
în întreprindere. Nu în 
fiecare zi trecem prin cen
trul orașului, iar uneori 
sîntem prea grăbiți pen
tru a citi afișele. Așa că 
și eu merg mai mult la fot
bal, oricum programarea 
e știută aici cu mult îna
inte. Sigur, și sala de apel 
a fost și rămne o soluție. 
Prefer toate genurile mu
zicale, microspectacole 
umoristice. Ceva care 

să-mi mai rețină atenția 
n-am mai văzut în sala 
de apel de aproape un an. 
Cred că nici un artist cu 
renume nu trebuie să 
treacă prin Valea Jiului 
fără a ne vizita, aici, la 
mină".

Puțin grăbit și febril, 
poate din neastîmpăr ti- 
nersc, VASILE ALBU, aju
tor miner la sectorul V 
investiții, ne mărtusește *că 
el a făcut parte dintr-o 
formație de dansuri, acum 
doi ani, la casa de cultură. 
A renunțat însă din cauza 
programului de lucru de 
pe atunci. Oricum, asta e 
dovadă că-i place și lui 
artă. în condițiile noului 

program, activitatea așe
zămintelor de cultură tre
buie de urgență corelate 
cu zilele libere ale mine
rilor. „Dar, completează 
el, în sprijinul acestei 
idei trebuie să vină și co
mitetul U.T.C. Ultima ex- 
curie, bunăoară, a fost or
ganizată acum opt luni !...“ 
Merge și la teatru, la 
spectacole de muzică u- 
șoară și populară, numai 
6ă fie. Hobby-sul lui este 
muzica populară, deși e li
povean îi place mult zona 
folclorică a Ardealului. Nu 
e singurul...

Martor la discuție. VIC
TOR NEGRU, președinte
le comitetului sindical al 
minei, în consens cu opi
niile exprimate, mențio
nează că trebuie întărită 
și mai mult colaborarea 
cu Casa de cultură Pe
troșani, în al cărui consi
liu de conducere este mem
bru, majoritatea specta
colelor au loc pe scena a- 
cesteia, tot aici sînt con
diții bune pentru organi
zarea unor zile ale între
prinderii, sectoarelor, maiș. 
trilor etc. Casa de cultu
ră le poate asigura îndru
mare metodică, instruirea 
unor formații artistice pro
prii, cum a făcut-o în a- 
tîtea rînduri. E adevărat, 
poate și din această cau
ză, activtatea cultural- 
artistică a întreprinderii a 
cunoscut, în ultima vre
me, o scădere. Trebuie deci 
multă operativitate și res
ponsabilitate, eforturi or
ganizatorice continue în 
acest domeniu al trăirii 
spirituale de către mineri.

Ioan LASCU

Simțul gospodăresc 
in plenitudinea afirmării

De cîtva timp s-a 
redeschis, într-un spa
țiu complet reamena- 
jat, unitatea nr. 19 
Gostat, aflată în piața 
agroalimentară din Pe
troșani, Acest fapt a 
coincis cu un alt eve
niment notabil în acti
vitatea micului colectiv 
de lucrători de la a- 
ceaslă unitate comercia
lă : le-a fost atribuit 
titlul de unitate frun
tașă în întrecerea so
cialistă pentru anul 1982, 
cînd planul de desfa
cere a fost îndeplinit 
în proporție de 134 la 
sută.

— Dispunînd de un 
spațiu modern și mai 
mare, corespunzător 
conținutului șl volumu
lui muncii noastre, . ne 
spunea Nicolae Petrișor, 
responsabilul unității, 
magazinul nostru are a- 
cum posibilități mari 
de a desfășura un co
merț de o calitate su
perioară. Printr-un in
teres permanent față 
de o bună și ritmică a- 
provizionare cu pro
duse diverse, solicitate 

de oamenii muncii în 
această perioadă, am a- 
vut tot timpul o mare 
varietate de produse 
(ciuperci, produse din 
carne, gulioare, salată, 
cartofi, struguri, mere, 
varză roșie proaspătă, 
cantități însemnate de 
rădăcinoase) apreciate 
de populație pentru ca
litatea lor. Și în con
tinuare unitatea noas
tră se străduiește să 
desfășoare o activita
te la nivelul calitativ 
al ultimelor luni cînd 
ne-am realizat, cu de
pășiri substanțiale, sar
cinile de plan.

Prin modalitățile de 
expunere a produselor, 
printr-o aprovizionare 
bună și continuă, uni
tatea nr. 19 Gostat din 
Petroșani manifestă 
simț gospodăresc și re
marcabilă inițiativă în 
a oferi minerilor, oa
menilor muncii, pro
duse de bună calitate. 
Un bun exemplu demn 
de urmat de 
unități comerciale
profil. (T.S.)

y
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Ecouri după cea de-a IX-a ediție

iia „Cupei ziarului Steagul roșu
locuri fruntașe pentru „alpini"

ț 
ț 
ț

de 
de la baza di- 
I.E.F.S. din Pa. 

cules cîteva 
de la partici- 
privire la acest 

eveniment 
care

pri- 
cîștigâ- 

mare 
rîvnitei 
TOTII : 

un

După festivitatea 
premiere 
dactică a 
ring, am 
impresii, 
panți, cu 
important 
sportiv de iarnă, 
este „Cupa ziarului Stea
gul roșu". Cum este și fi
resc, menționăm în 
mul rînd opinia 
torului celui mai 
trofeu, al mult 
cupe, ZOLTAN 
„Pentru mine este 
moment emoționant, dar 
și de mare mulțumire că 
am cîștigat cupa, îndeo
sebi pentru că lupta a 
fost foarte strînsă, avînd 
mulți alți pretedenți care 

buni 
din 
Jiu- 

și în 
cupei 
abia

Lupeni, 
parti ci- 
organi- 

noastră,

sînt recunoscuți ca 
schiori pe pîrtiile 
împrejurimile Văii 
lui. Am participat 
alți ani la edițiile 
„Steagul roșu", dar
acum mi-a surîs șansa de 
a cîștiga locul I. Sînt 
satisfăcut

Din partea maistrului 
minier IOAN ON, de la 
A.S. „Minerul" 
care an de an a 
pat la concursul 
zat de redacția 
am reținut următoarele : 
„Am fost și sînt animat 
de dorința de a cîștiga 
cupa. în acest an am o- 
cupat locul II, la catego
ria de vîrstă de peste 25 
de ani. Pentru cea de a

să 
pen- 

mai bine, 
în timpul

( 
i
< 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
\ 
ț 
ț 
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X-a ediție (jubiliară — 
n.n.), mă voi antrena in
tens. Deși am trecut de 
46 de ani, sînt hotărit să 
mă mențin în rîndul 
pretedenților la cupă. 
Oricum, prin practicarea 
schiului, cîștigători sau
simpli participanți, toți
ne bucurăm să venim la 
munte, să schiem și 
ne refacem forțele 
tru a munci 
mai cu spor 
săptămînii".

La revedere, deci, sti
mați participanți, pentru 
cea de a X-a ediție ju
biliară. în prima dumi
nică a lunii martie 
anul viitor. (V.S.)

■ Nefiind prea gene
ros în zăpadă, februarie 
și-a restrîns calendarul 
competițional, totuși, în 
ultima perioadă de vre
me, la Sinaia și Păltiniș 
s-au disputat două con
cursuri de rang republi
can, în care schiorii de la 
C.S.Ș. Petroșani au ocupat 
poziții fruntașe. Astfel, Ia 
Sinaia, în cadrul finale
lor campionatului școlar, 
în singura probă disputa
tă (slalom uriaș), Liana 
Grosu (Liceul industrial 
Petroșani) s-a clasat pe lo
cul secund. Coechipierii 
ei au fost înregistrați, de 
asemenea, printre anima
torii probei, Horațiu Tip- 
țer (Liceul industrial) a 
obținut al cincilea timp, 
Mihaela Hiciu (Școala ge
nerală nr. 1) și Iudith Kar- 
da (Liceul de matematică- 
fizică) au ocupat locurile 
VII, respectiv IX.

La Păltiniș (3—6 mar
tie), în cadrul concursu
lui național al copiilor, a 
fost rîndul Mihaelei Hi
ciu (categoria 13-14 ani) 
să strălucească. După 
prima manșă la slalom u. 
riaș, realizase cel mai bun 
timp, dar în clasamentul 
final a obținut locul se
cund, iar la slalom spe
cial, locul III, Mai nume

Arenele de popice „Cons
tructorul minier" Petro
șani și „Jiul" Petrila au 
găzduit întrecerile din tu
rul III ale „Cupei Sindi
catelor", competiție orga
nizată de Consiliul jude
țean al sindicatelor cu 
sprijinul comisiei jude
țene de specialitate.

La arena din Petroșani 
s-au întrecut următoarele 
3 echipe : „Parîngul" Lo- 
nea, „Rapid" Deva și e- 

roasă, participarea schio- 
rior de la C.S.Ș.P., la cate
goria 10-12 ani, s-a soldat 
cu următoarele rezultate: 
Alin Gcdeon — locurile 
IV (slalom uriaș) și VI 
(slalom special). Narcis 
Gușe — XI (s.u.), Al. Acs 
— XVII (s.u.), Nicoleta 
Zapan — X (s.u.) și XII 
(s.s.), Simona Podină — 
XIII (s.u. șl s.s.).

■ Prin talent și ambi
ție, Simona Costinaș, de la 
același club a atras aten
ția antrenorilor federali, 
junioara din Vale repre- 
zentîndu-ne în întrecerile 
internaționale. De curînd

Liante Grosu pe pîrtie, Ia slalom uriaș.

Popice
chipa gazdă „Constructo
rul minier". După lansa
rea a 100 bile mixte de 
către fiecare component, 
clasamentul final a avut 
următoarea înfățișare : 1. 
„Constructorul minier" Pe
troșani 2330 pd ; 2. „Pa
rîngul" Lonea 2308 pd ; 3. 
„Rapid" Deva 1890 pd.

La individual sau remar
cat tinerii Traian Ioan 409 

ca s-a reîntors din U.R.S.S., 
unde a participat la Cri
teriul european al junio
rilor „Cupa Prietenia". 
Handicapată din start (mî- 
na stîngă în gips), schioa- 
ra noastră a avut totuși 
curajul »să participe in 
proba de slalom special. 
Pe una din pîrtiile din a- 
propierea Tașkentului, ea 
a ocupat, în aceste condi
ții, un merituos loc XII. 
Să amintim că, anul trecut, 
la același concurs, desfă
șurat în Jugoslavia, Simo
na Costinaș fusese clasată 
pe locul VIII.

Sever NOIAN 

pd, Pavel Balkoc 408 
pd, ambii de la „Construc
torul minier", Marcel Do- 
brică 432 pd și Ilic Do- 
brică cu 386 pd , „Parîn
gul" Lonea. La Petrila, pe 
primul loc s-a clasat for
mația „Jiul" din localita
te cu 2 543 pd, urmată de 
„Minerul" Lupeni cu 2 283 
pd, „Minerul" Ghelari cu 
2 192 pd și „Minerul" Te- 
liuc cu 2131 pd.

B. STAICU
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Manifestări organizate în diferite tari 
cu prilejul Zilei de 8 Martie

Schimb de mesaje între 
președintele României și 

președintele federal al Austriei
V1ENA 8 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și a tovară
șei ■ Elena Ceaușescu, au 
fost transmise președin
telui federal al Republicii 
Austria, Rudolf Kirchschlac- 
ger, și doamnei Hernia 
Kirchschlacger un căldu
ros mesaj de salut, urări 
<le sănătate șl fericire per
sonală, de progres și pros- 
po'itate poporului austriac.

Ex primind mulțumiri 
deosebite pentru mesajul 
-i i .’sat, președintele fe- 

i • al, Rudolf Kirchschlae- 
gc a transmis președin

DELHI 8 (Agerpres).' — 
Luînd cuvîntul in cadrul 
celei de-a Vll-a Conferin
țe la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, președintele 
Kenyei, Daniel Arap Moi, 
președinte în exercițiu al 
Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.) a scos în e- 
vidență cursul periculos 
al situației internaționale 
actuale, subliniind nece
sitatea unor eforturi con
certate pentru soluționa
rea problemelor divergen
te, a tensiunilor existen
te în diferite părți ale 
lumii.

Arătînd că mișcarea de 
nealiniere se pronunță îm
potriva violenței și a pro
vocărilor la război, vorbi
torul a menționat că răz
boiul irako-iranian cons
tituie o tragedie căreia 
trebuie să i se pună capăt.

Arap Moi a condamnat 
orice aminare a realizării 
independenței Namibiei, 
sub conducerea Organiza-

ACCIDENT MINIER
ANKARA 8 (Agerpres). 

— La mina de cărbuni 
Armutcuk, din apropiere 
de orașul Eregli, de pe țăr
mul Mării Negre, din pro
vincia turcă Zonguldak, 
luni după-amiază s-a pro
dus un accident cauzat de 
două explozii ale gaze
lor de mină, relatează a- 
gențiile de pre6ă.

Potrivit datelor preli
minare difuzate de Mi
nisterul minelor și resur
selor naturale, pînă marți 
la amiază se stabilise că 
81 de mineri și-au pier
dut viața, 89 au fost ră
niți. iar 11 erau dați dis
păruți.

I afetăSTc»!
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nimic nou pe 

i frontul de Vest, I-II; U- 
nirea : Rebelul.

î PETRILA : Regina din 
.= Tirnovo.
i LONEA : Waterloo,
i i-ii.
j ANINOASA : Zboară
i cocorii.
\ VULCAN — Luceafărul: 
ț Atac împotriva lui Rom- 
•: mei. 

telui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ccaușescu, 
în numele său și al doam
nei Hernia Kirchschlacger, 
un cordial mesaj de prie
tenie, însoțit de urări de 
sănătate și fericire per
sonală, de succes și bu
năstare poporului român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele fede
ral al Austriei a tovarășu
lui Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului 
de Stat, eu ocazia reuniu
nii de la Viena privind 
cooperarea și dezvoltarea 
internațională.

Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

tiei Poporului din Africa 
de Sud-Vest (SWAPO). El 
a denunțat, totodată, re
gimul rasist sud-african, 
care ignoră rezoluțiile 
O.N.U. în legătură cu re
zolvarea problemei, nami- 
biene.

★
DELIII 8 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul, Javier Pe
rez de Cuellar, secretarul 
general al O.N.U., a subli
niat rolul important ce 
revine țărilor nealiniate în 
orice inițiativă însemnată 
a Organizației Națiunilor 
Unite.

Subliniind că proble
mele economice ocupă mai 
mult ca oricînd un loc do
minant în politica inter
națională. vorbitorul a a- 
preciat că „spiritul de co
laborare internațională a 
slăbit tocmai în momentul 
cînd ar fi trebuit să se 
manifeste cel mai preg
nant". Adevăratele solu
ții pe acest plan pot fi 
găsite numai dacă se ține 
seama de interdependența 
crescîndă a economiilor 
Nordului și Sudului —

LA CENTRUL DE EX
POZIȚII „EARL’S COURT". 
DIN LONDRA, S-A DES. 
CHIS prestigiosul Tîrg in
ternațional „Daily mail 
ideal home", aflat la cea 
de-a 60-a ediție, la care 
sînt prezentate peste 500 
de firme din 12 țări. Româ
nia participă, eu un stand 
național care prezintă ul
timele realizări ale in
dustriei românești în do
meniul bunurilor de larg
consum și uz casnic, e-
lectrotehnicii, farmaceuti
cii, petrochimiei și în alte 
sectoare.

LA KIEV S-AU DES
FĂȘURAT LUCRĂRILE

LUPENI — Cultural :
Roberto Carlos cu 300 
km /h.

URICANI : Bujorul
roșu.

TV
15,00 Fotbal : România — 

Turcia. Transmisi
une directă de la 
Tg. Mureș, 
în pauză : Trage
rea pronoexpres. 
Publicitate.

16,45 Farmecul muzicii.
17,00 Amfiteatru studen

țesc.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

NAȚIUNILE UNITE 8 
(Agerpres). — Cu prilejul 
Zilei internaționale a fe
meii, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite 
a fost organizată o masă 
rotundă avînd tema : „Ju
mătatea exploatată a ome
nirii — femeile cele mai 
sărace ale lumii". La ma
nifestare au luat parte 
funcționari din Secreta
riatul O.N.U. și militante 
pentru drepturile femeilor, 
pentru dezarmare și pace 
din S.U.A. și alte țări.

★
BONN 8 (Agerpres). — 

Cu prilejul Zilei de 8 Mar
tie, în diferite orașe din 
R.F. Germania au avut loc 
demonstrații și mitinguri 
inițiate de organizațiile de 
femei pentru drepturi e- 
gale, pentru dezarmare. 
„Pace, pîine și trandafiri 
pentru femei- — sub aceas

ă spus secretarul general 
al O.N.U., apreciind că sar
cina prioritară în această 
privință constă în oprirea 
înrăutățirii, în continuare- 
a situației țărilor în curs 
de dezvoltare și adoptarea 
de măsuri menite să re
lanseze dezvoltarea lor e- 
conomieă.

Aceste măsuri — a spus 
el — nu diminuează ne
cesitatea restructurării re
lațiilor economice inter
statale și instaurării unei 
noi ordini economice inter
naționale.

*

DELHI 8 (Agerpres). — 
La Delhi a fost anunțată 
componența noului Birou 
de coordonare al țărilor 
nealiniate pentru următo
rii trei ani. Președinte al 
Biroului a fost desemnată 
Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei. Biroul 
de coordonare include, de 
asemenea, 22 de vicepre
ședinți.

Wjcitrt
ședinței a 15-a a Comite
tului CAER pentru cola
borare în domeniul apro
vizionării tehnico-materi- 
ale, la care delegația ro
mână a fost condusă de to
varășul Ioh Pățan, minis
trul aprovizionării tehni- 
co-materiale și controlu
lui gospodăririi fonduri
lor fixe, reprezentantul 
țării noastre în Comitet.

IN NUMEROASE ȘCOLI 
OLANDEZE a început o

20.15 Actualitatea econo
mică.

20,25 Forum politico- 
ideologic.

20,40 Film artistic :
„Love story“.

22.15 Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,05 Tineri in

tă deviză au fost organi
zate la Bonn și în alte lo
calități ale țării manifes
tări ale femeilor munci
toare din R.F.G.

★

BRUXELLES 8 (Ager
pres). — „Deceniul Na
țiunilor Unite pentru drep
tul femeii — egalitate, pa
ce șl dezvoltare" — a fost 
tema unei conferințe ■ inter
naționale a femeilor, des
fășurată la Bruxelles cu 
ocazia zilei de 8 Martie. 
La acest forum, organizat 
de Liga femeilor pentru 
pace și libertate și Consi
liul Național al femeilor 
belgiene, au luat parte câ
teva mii de reprezentante 
din partea organizațiilor 
de femei din toate țările 
Europei occidentale. pre
cum și din S.U.A., Cana
da, Australia și Noua Ze- 
eiandă.

Dezbaterile Comitetului 
de dezarmare de la 

Geneva
GENEVA 8 (Agerpres). 

— La Geneva continuă dez
baterile Comitetului de de
zarmare. Luînd cuvîntul 
în ședința plenară de 
marți, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Ion 
Datcu, a arătat că in con
cepția României, a pre
ședintelui Nicolae 
Ccaușescu în acest an, 
cînd adoptarea unor mă
suri concrete de dezarma
re îmbracă un caracter de 
extremă urgență, este mai 
important ca oricînd ca 
eforturile de negociere să 
se concentreze pe proble
me de fond ale dezarmă
rii, în primul rînd nu
cleare, și ale prevenirii 
riscului unui război nu
clear.

în actualul stadiu al ne
gocierilor — a arătat șeful 
delegației române —, este 
important să se realizeze 
un dialog pe temele prio
ritare ale dezarmării, ba
zat pe numeroase propu
neri constructive formu
late de delegațiile partici
pai! le.

săptămână de acțiune în 
cadrul căreia profesori, e- 
levi și părinți protestează 
împotriva reducerilor
drastice din bugetul des
tinat învățămîntului. Ac
țiunea a fost declanșată 
cu prilejul dezbaterilor din 
parlament pe marginea a- 
locațiilor sociale.

LA 8 MARTIE, LA GE
NEVA A AVUT LOC O 
NOUA ȘEDINȚA PLE
NARA a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la ne
gocierile privind limita
rea și reducerea arma
mentelor strategice.

terpret de muzică popu- i 
Iară. 10,45 Corul Radio- i 
televiziunii. 11,00 Buletin i 
de știri. 11,05 Radioca- i 
ruselul copiilor. 11,35 Pu- i 
blicitatc. 12,00 Buletin de i 
știri. 12,05 Din comoara ; 
foclorului. 12,25 Orizont i 
științific. 13,00 De la 1 la : 
3. 15,00 Fotbal : România î 
— Turcia. 17,00 Buletin i 
de știri. 17,05 Tribuna i 
radio. 17,30 Din cîntecele 
satului românesc contem
poran. 17,40 Odă limbii 
române. 18,00 Orele se
rii. 23,00 Pagini alese din 
opera „Turandot" de Pu
ccini. 23,30-5,00 Non stop 
muzical.

Grupul de șantiere montaj 
cazane „Vulcan" București

cu sediul in București, calea 13 Septembrie, 
nr. 168—181, sector 5, telefon 81 20 10/14 

sau 31 75 17
Încadrează

pentru lucrările din țară și străinătate 
următoarele categorii de personal :

■ sudori electrici și autogeni, autorizați 
sau neautorizați

■ lăcătuși montori, categoria I—IV
H izolatori — echipe
■ tinichigii — echipe
■ zidari șamotori — echipe
IS fochiști.
Se lucrează în regim de 10 ore, in acord 

global și simplu. Se încadrează personal din 
toată țara și se asigură de lucru in județele de 
domiciliu sau în vecinătate.

Persoanele interesate se pot încadra atit 
la sediul Grupului din București cît și la Arad, 
calea Aurel Vlaicu, nr. 272, telefon 960/35501.

CETĂȚENII ”1
v*‘

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-tructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Mica publicitate
PIERDUT carnet de 

student pe numele Mercaș 
Stelian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (263)

PIERDUT certificat de 
calificare pe numele Hozu 
Aurel, eliberat de între
prinderea minieră Vulcan, 

ANUNȚURI DE FAMILIE

MAMA, tata, soția, fiul șl fratele, anunță cu a- 
dîncă durere că se împlinesc 6 luni de la dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost

NICȘA ADAM IOAN (PILU)
Amintirea lui va rămîne veșnic vie in inimile 

noastre. (264)

SOȚIA Ileana, fiica Gabriela, părinții Rudolf și 
Elisabeta, frații și surorile, anunță că se împlinesc 
6 luni de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna iubitul 
nostru soț, tată, fiu și frate

KARACSONY PETRU
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (261)

în 14 martie 1977, pentru 
meseria de electrician de 
mină. îl declar nul. (266)

PIERDUT cățeluș „te- 
car-șorecar" dă culoare ma
rc nie. Ionformații Petro
șani, strada Tăbăcari nr. 
3, telefon 44575. Recom
pensă. (265)

itiDAlȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani st» N. tlăleescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 416 63, 424 64 (secții). TIPARUL) Tlpoerafte Petroșani st». N. BSlcescu — 2.


