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ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!

c
MAISTRUL

conducător și om politic

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
a avut loc

de lucru
cu cadre de conducere

și oameni ai muncii*

din industria petrolului
colac

Maistrului — 
sau elctromecanic 
revin în 
muncă ' 
sarcini și 
sebit de 
reprezintă, atît 
tiv cît și politic o verigă 
umană — cheie în con
ducerea și organizarea 
activității minerilor. z

Maistrul trebuie să fie, 
în primul rînd, un spe
cialist, un desâvîrșit cu
noscător al tehnologiilor 
din subteran, capabil să 
îndrume și să asigure 
prin controlul 
care-1 exercită 
rea întocmai a 
melor de lucru, 
său este decisiv în 
movarea progresului teh
nic în subteran. ~ 
competența sa el 
chemat să 
soluționeze 
eficient 
cesului productiv 
plex, contribuind 
la continua 
productivității muncii.

Rezultatele muncii bri
găzilor depind, de ase
menea, de modul în care 
maistrul asigură aprovi
zionarea materială a 
formațiilor de lucru, in
tervenția operativă pen
tru buna funcționare

minier
— îi 

procesul de 
din subteran 
răspunderi deo- 
complexe. El 

produc-

șl mașinilor 
efortul mineri- 

im-

utilajelor 
prin care 
lor dă roade. Prin 
părțirea echitabilă a sar
cinilor 
de lucru 
membrii 
maistrul 
citorii la

modul în care au fost 
aplicate indicațiile con
ducerii partidului referi
toare la reorganizarea ac
tivității de foraj-extracție. 
S-a dat o înaltă aprecie
re contribuției determi

nante a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea 
programului de creștere 
mai puternică a produc
ției de țiței și gaze natu
rale față de sarcinile ini
țiale ale cincinalului. la 
stabilirea măsurilor ce se 
impun pentru realizarea 
integrală a prevederilor 
acestui program adoptat 
de Conferința Națională 
a partidului, astfel 
obiectivul fixat de 
greșul al XII-lea al 
privind asigurarea

Tovarășul N i 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a participat, joi, 10 
martie, la consfătuirea de 
lucru cu cadre de condu
cere și alți oameni ai mun
cii din industria petrolu
lui.

Organizată din inițiativa 
secretarului general al 
partidului, consfătuirea a 
reunit membri ai Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii care își desfășoa
ră activitatea în domeni
ile extracției de Jiței, gaze 
și geologie, ai 
de conducere a) 
lui Petrolului, 
din Ministerul 
secretari cu probleme eco
nomice ai comitetelor ju
dețene de partid, direc-

Ra- 
de

sala 
locul 
lucrărilor, 

c o 1 a e 
întîmpi- 
căldură, 

toți 
reafinnînd 

de 
recu- 
puter- 

pe- 
a-

tori ai trustului și sche
lelor, șefi ai brigăzilor de 
producție petrolieră și ai 
brigăzilor de foraj, secre
tari ai organizațiilor de 
partid și președinți ai co- 
mitet'elor sindicale din u- 
nități petroliere.

La sosirea în 
dio televiziunii, 
desfășurare a 
tovarășul N i
Ceaușescu a fost 
nat cu deosebită 
cu multă însuflețire, 
cei prezenți 
vibrant sentimentele 
dragoste, stimă și 
noștință pe care 
iacul detașament al 
trcliștilor le nutrește, 
semenea Întregului popor, 
față de conducătorul iu
bit al partidului și sta
tului nostru.

Consfătuirea a analizat

nindu-i în acest 
saroini educative 
pentru adaptarea 
lor la exigențele 
în subteran, 
să determine 
put interesul 
de calificare 
ționare a pregătirii 
fesionale, să le îndrepte 
noilor încadrați pașii că
tre fronturile direct pro
ductive.

La toate aceste mari 
răspunderi se adaugă a- 
ceea ca, în permanență, 
maistrul să asigure res
pectarea neabătută a nor
melor de protecție a mun
cii, el fiind cel dinții ca
re se ocupă zilnic de 
instruirea în domeniul 
securității miniere și 
protecției muncii.

Maistrul — om politic 
este acela care fiind în 
contact permanent și ne
mijlocit cu oamenii, cu 
membrii formațiilor de 
lucru, are datoria de o- 
noare de a se ocupa — 
cu dragoste și pasiune — 
de educarea colectivului 
și a fiecărui om în parte. 
Este vorba de cultivarea 
simțului răspunderii față

context
aparte 
tineri- 
muncii 
trebuie 

la înce-

(Continuare in pag. a 2-a)

direct pe 
respecta- 
ciclogra- 

Rolul 
pro-

între formațiile 
și, uneori, între 

formațiilor, 
stimulează mun- 

întrecerea pen-

de 
de

spre 
mari

mobiliza-

El 
de 
spre școlile 
și perfec- 

pro-

«1

Petriia-Sud

Prin 
este 

decidă și să 
operativ și 

problemele pro- 
com- 
astfel 

sporire. a

Acțiune 
de presă

tru creșterea realizărilor 
și depășirea normelor ur
mărind folosirea depli
nă a timpului de lucru 
disponibil. a întregului 
potențial al brigăzilor. 
Calitatea cărbunelui, ca
litatea muncii se reflectă 
în reducerea consumuri
lor de materiale și 
producție, reprezintă, 
asemenea, domenii 
care maiștrii au 
posibilități de
re a oamenilor a căror 
activitate o coordonează.

Noul program de lucru 
în subteran reclamă preo
cupări asidue pentru a- 
tragerea și stabilizarea 

■' forței de muncă în mi
nerit, maistrului reve-

Brigada condusă 
Costică Neguț dc la sec
torul XI al I.M. Lupeni 
și-a realizai planul în 
primele două luni care 
au trecut din acest an 
în proporție de 133 la 
sută. Brigada lucrează in 
ptezent la deschiderea 
orizontului 360. în ima
gine șeful de brigadă 
împreună cu doi ortaci.

Consiliului 
Ministeru- 
specialiști 
Geologiei,

încît 
Con* 

P.C.R., 
inele-

(Continuare in pag a 4-a)

Producție record la I.M. Paroșeni» •
Miercuri, 9 martie a.c., colectivul I.M. Paroșeni a 

realizat cea mai mare producție zilnică din luna mar- . 
tie, raportînd astfel primele 44 tone de cărbune ex
tras peste sarcinile de plan la zi. Cele mai mari 
producții le-au raportat minerii din brigăzile conduse 
de Victor Romeghea și Nicolae Brutu, care își depă
șesc zi de zi preliminarul prin buna organizare a lu
crului pe schimburi și folosirea din plin a utilajelor 
din dotare,

Colectivul sectorului I se situează pe locul frun
taș in întrecerea socialistă pentru mai mult cărbune 
reușind să extragă 1 404 tone de cărbune în 24 de 
ore (V.S.)

In pag. a 3-a 3
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lI

Cu toti 
indicatorii 
realizați

9

Colectivul de muncit 
ingineri și tehnicieni

' la I.P.S.R.U.E.E.M 
șani raportează 
deosebite 
și depășirea tuturor 
catorilor de plan, 
cum ne informează 
Adrian Todor, de la

>ri, 
de 

Petro- 
suecese 

în îndeplinirea 
indi- 
După 

ing 
servi

ciul plan al întreprinderii, 
de la începutul anului pro
ducția marfă a fost reali
zată în proporție de 104 
la sută, înregistrîndu-se o 
depășire a sarcinilor de 
peste 3 000 000 lei. La in
dicatorul mașini și utilaje 
miniere depășirea este 
55 la sută, adică 
De asemenea, au 
lizați 1175 stîlpi 
peste sarcini, iar

fost depășită 
lei. Colectivele 
fruntașe de la 
întreprindere

de
188 tone, 
fost rea- 
hidraulici 
producția 

cu 
de 
a- 

sînt
Vulcan, 

secția

netă a 
200 000 
muncă 
ceasta
cele de la S.S.H.
T.H. Paroșeni și 
de tuburi de aeraj.

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

i

I

i
I

\

I
)

J

<

LA I.F.A. „VÎSCOZA“

Vrednicia feminină
ea acasa

le viața fabricii 
coza“ din Lupeni 
ani au produs o 
mo-foză cu multiple sem
nificații. Pînă la mijlocul 
deceniului trecut ponde
rea efectivului fabricii au 
deținut-o bărbații. Ra
portul a fost de aproxi
mativ 2/3 in favoarea a- 
cestora. tn prezent, ra
portul e invers, schim- 
bîndu-se în favoarea fe
meilor. „Vîscoza" a deve
nit, așadar, o citadelă a 
muncii, a creației femi
nine. Rolul lor, capacita
tea profesională, price
perea și indemînarea fe
meilor sint decisive în 
destinul acestei vechi u- 
nități industriale de peste 
4 decenți, aflată la cea
sul marilor amplificări. 
Dovada, trepidantul șan
tier din incinta fabricii 
unde se durează cons
trucția noii instalații.

Să revenim la femeile 
și fetele, la muncitoarele 
fabricii. Concomitent cu

„V'fc- 
ultimii 

meta-

proce- ț 
imbu- ’ 
le-au ) 

de
i 

------- ,— — ...................... in y 
toți acești ani ele au ți- ț ..... ----- . ... .., au

in-

modernizările in 
sul tehnologic, cu 
nătățirile pe care 
cunoscut condițiile 
muncă, cu reutilarea ins
talației de filatură. i..

nut pasul cu noul, 
muncit învățind și au 
vățat muncind. An de 

au fost cuprinse in i.. 
de perfecționare i 
toate instalațiile : prepa- / 
rația chimică, filatură, fi- > 
nisaj. Tinerele nou încă- ț 
drate. absolventele școlii 1 
profesionale și ale liceu- ’ 
lui chimic din localitate \ 
au fost luate in grija 
maistorițelor și munci
toarelor cu vechime in fa
brică — Elena 
Aurelia Szabo, 
zea, Susana 
Domnica 
Petrovici 
integreze

Urcer.țe în investițiile anului 1983

o lucrare căreia trebuie 
să i se acorde atentia cuvenită

i

V
de an. . 

cursuri ) 
pentru ț

*

*

\
3 

Noi construcții
9

în Petroșani

Cioroianu, 
Maria Ri- 

Maghiar, 
ConstantaNaș.

și ajutate să se 
exigențelor

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune, de o 
deosebită importanță sînt 
punerile in funcțiune a 
noilor capacități de pro
ducție. Această sarcină 
a fost subliniată prin
tre prioritățile anului în 
cadrul adunării generale 
a reprezentanților oame
nilor muncii din C.M.V.J.. 
care a jalonat principale
le direcții de acțiune pen
tru asigurarea unor pro
ducții sporite de cărbu
ne din bazinul Văii Jiului 
Una din aceste 
tăți o constituie 
Sud, pentru care
plan se prevede să 
ducă în cea de-a 
jumătate a anului 
în ultimul trimestru 
anului trecut, la Petrila- 
Sud, constructorii din

capaci- 
Petrila 

prin 
pro- 

doua 
1983. 

al

cadrul șantierului 1 
I.C.M.M Petroșani 
raportat punerea in 
țiune a mașinii de 
tracție, a stației de 
tilatoare, precum și 
darea părții de construc
ție a stației de transfor
matoare de 20/6 kilo- 
volți. Lucrările au con
tinuat și în primele două 
luni ale acesetui an, la 
instalația funicularului 
pentru steril, la amplifi
carea stației de filtre șl 
alte obiective de care de
pinde punerea în funcți
une a noii capacități de 
producție. în prezent, 
după cum ne-a informat 
ing. Constantin Dincă, 
șeful șantierului 1 Pe- 

trila al I.C.M.M. : „ne con
centrăm eforturile pen
tru finalizarea funicu-

al 
au 

func- 
ex- 

ven- 
pre-

ne-laruiui, a fundației 
coșare turbocompresoru- 
lui și la punerea în func
țiune a instalației dc 
trare a apei". De 
ordonarea lucrărilor 
construcții și montaje 
Petrila-Sud răspunde 
sing. Marian Szabo, se
condat de sing. stagiar 
Ion Văduceanu, care de
pun strădanii pentru a 
asigura respectarea rit
mului de lucru, a terme
nelor de punere în func
țiune. în principal, pînă 
ia sfîrșitul anului 1983, 
la Petrila-Sud mai sînt 
de pus în funcțiune, cu 
termene eșalonate în di
ferite luni din trimestre

fii
cei— 
de 
la

Viorei STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

II
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î

I
1B
9

a

acțiunea de 
a reședinței 
Petroșani, in 
a cartierului

cons-

Continuînd 
sistematizare 
municipiului 
zonă de jos 
Aeroport a început
trucția unui nou bloc turn. 
Este vorba dc blocul L 1, 
tronsonul C, amplasat in 
apropierea stației termi
nus a autobuzelor locale. 
Noul bloc va avea 31 de 
apartamente. Concomitent 
în zona Piața Victoriei 
constructorii din cadrul 
șantierului 1 Petroșani al 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H. au 
început construcția blocu
lui 119, care va avea pa
tru etaje. în curînd se 
prevede și începerea cons
trucției blocurilor B și 
C, proprietate personală, 
amplasate pe versantul es
tic al dealului de lingă 
spitalul municipal. Toate 
aceste noi construcții au 
termene de predare în 
cursul anului 1983.
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Merite 
creație

femininăvrednicia
Urmare din pag 1)

Petrila-Sud
(Urmare din pag. 1)

Maistrul om politic
'Urmare din pag. I)

1

asupra cărora, 
unei acțiuni 

ne-am propus

au 
„Vis- 

cu 
mai 

in

1

IOT,. 44. t a■' - «HI y j S- ^2 ^'<i,

» 'Sat ' ■ .ii

le ITT și IV, nouă obiec
tive. Este vorba de circui

tul e.f.i., castelul de apă de 
500 mc, funîcularul pentru 
transportul sterilului, blo
cul de intervenție al sta
ției de 20/6 kilovolți, am
plificarea stației de com- 
presoare, depozitul de lemn 
de mină, extinderea, sta
ției de filtrare, de monta
rea rețelei antiincendii și 
alte amenajări din incintă.

Datorită concentrării 
forțelor pentru respecta
rea graficului de punere în 
funcțiune a investiției „am
plificarea preparației Pe- 
trila", care are termenul 
de punere în funcțiune la 
30 iunie a.c., conducerea 
șantierului 1 Petrila a fost 
nevoită să redistribuie din 
forța de muncă de la Pe
trila-Sud. La stația de fil
tre lucrează o echipă con
dusă de Grigore Gașpar, 
iar oamenii din formația 
de fierar betoniști ai Iui 
Rudolf Stultz asigură con
fecțiile necesare 
betoanelor armate, 
ritmul de execuție 
nouă obiective de
trila Sud nu se poate spu
ne, deci, că e satisfăcător. 
Din discuția purtată cu 
dirigintele de șantier de la 

Petrila-Sud, Gheorghe Pon- 
.■ ci.ș a reieșit că toate condi

țiile pentru bunul mers al 
lucrărilor sînt asigurate 
(documentații, finanțări, 
decontări), dar ritmul de 
lucru este necorespunzător 
deoarece lipsește forța de 
muncă. Pentru respectarea 
termenelor înscrise in gra
ficele de execuție, a 
nouă obiective sînt 
sari zilnic cel puțin 
de constructori. Dar 
cest șantier media
că a prezenței este de cir
ca 30 de oameni. Deci 
lipsesc mai bine de trei 
sferturi din efectivele ne
cesare. în această situație 
ni se parte justificată în
trebarea : la ce sînt bune 
graficele „judicios întoc
mite", dacă nu se asigură 
toate condițiile, forța de 
muncă necesară pentru 

dc
și respectarea terme- 
de punere 
Evident că
de muncă

turnării 
Despre 
la cele 
la Pe-

celor 
nece-

120 
pe a- 
zilni-

men ține rea ri tm u ri lor 
lucru 
nelor 
une ?
forței
Sud trebuie să i 
atenția cuvenită !

in funcți- 
problcmei 
la Petri la
se- acorde

Colectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de tricotaje Petroșani se 
numără printre fruntașii Văii Jiului, ra- 
portînd îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan la principalii indicatori in 
primele două luni care au trecut din a- 
cest an. Astfel, planul la producția mar
fă și netă a fost realizat în proporție de 
102,3 la sută, iar ia producția marfă 
vindută și încasată in proporție de 
103,8 la sută. La aceste rezultate bune o 
contribuție deosebită și-au adus soțiile

de mineri din secția de tricotat, cum sini 
Maria Man, Benonia Bența, Anica Col- 
ccag, confecționerele Elena Dinu, Elisa- 
beta Csakany, C.T.C.-ista Ilinca Contea, 
magazinera Elena Chelaru și primitorul- 
distribuitor Magdalena Lisca, 
deosebite revin atelierului de 
condus de Doina Marinaș care și-a de
pășit planul la articole nou create cu 80 
la sută.

In imagine, aspect de muncă din ca
drul secției confecții.

conducător si
*

de sarcinile încredințate, 
a pasiunii pentru muncă, 
a spiritului colectiv și de 
întrajutorare tovărășeas
că, a respectului reciproc. 
Evident, maistrul — om 
politie — trebuie să fie 
acela care să militeze pe 
toate căile pentru întări
rea ordinii și disciplinei, 
să cultive în rîndul oa
menilor din subordinea 
sa exigența, să formeze o 
puternică opinie de ma-

să împotriva acelora care 
încalcă disciplina mun
citorească, etica muncii.

Noțiunea de ,,om poli- 
este, desigur, foarte 

Asupra ei vom 
și vom insista de
in cadrul dezba- 
ce le vom organi- 
prilejul

fic" 
largă, 
reveni 
taliat 
terilor 
za cu 
rii acțiunii de 
debutează azi 
nostru.

Iată, așadar, 
mum de atribuții și răs
punderi ce revin maistru-

desfășură- 
presă ce 
în ziarul

un su-

lui, și 
cadrul 
presă 
ne oprim, cu scopul 
a face cunoscute expe
riența și rezultatele pozi
tive obținute, preocupă
rile și rezervele de per
fecționare a activității 
maiștrilor, preocupări ce 
pot și trebuie să 
scrie în rîndul 
lor de creștere a 
țici de cărbune.

tehnologice noi. Așa 
reușit muncitoarele 
cozei" să fină pasul 
noul, să preia tot 
multe posturi-cheie
procesul de fabricație — 
la inaturație, in instala
ția filatură, la centrarea 
mașinilor de filat, chiar 
și la atelierul de întreți
nere, posturi care înainte 
le ocupau exclusiv bărba
ții, posturi în care fetele, 
intre care Ștefania Mate- 
escu, Elisabeta Czerva, 
Genoveva Constantines- 
c-U. Cornelia Obirșie, fac 
față cu succes sarcinilor, 
cel puțin, și, uneori, chiar 
mai bine decit bărbații, 
cerințelor producției. Ing. 
llie Vasile, șeful secției
filatură (lucrează in fabri
că de peste 3 decenii) ne 
asigură că, în pofida com
plexității procesului teh
nologic — proces chimic 
continuu — noua instala
ție de filatură „stăpînită" 
numai de femei lucrează 
la parametrii optimi, iar 
calitatea producției e 
foarte bună. E rodul sîr- 
guinței și iscusinței ope
ratoarelor Varvara Bolog, 
Susana Ciunae, Lucrăția 
Duculescu, Profira Dolhai, 
a întregului colectiv * de 
femei vrednice din sec
ție. Dar, există argumen
te, pentru a acorda cali
ficativul maxim iscusin-

ței muncitoarelor din toa
te secțiile. Producția fa
bricii a crescut an de an, 
atit cantitativ, cît și ca
litativ ; in 1982, produc
ția marfă industrială a 
fost superioară cu 26 la 
sută "față de anul prece
dent, iar producția 
fire de categorie 
rioară a fost 
23,6 la sulă, 
cesta a fost 
creștere a 
și în anii precedcnți. De
sigur, în fruntea străda
niilor de a ține pasul cu 
cerințele creșterilor de 
producție, cu exigențele 
modernizării au fost „fe
meile de bază" ale fabri
cii, muncitoare și cadre 
tehnice cu vechime și 
experiență, intre care se
cretara comitetului de 
partid, Constanța Stan, 
le-a numii pe Victoria, 
Cioară, Valerica Mure- 
șan. Susana Pataki, Eli
sabeta Rîrceanu, Ioana 
Dornic, Ioana Roșoiu, I-, '. 
rina Uribal, N astasia j 
Moldovan, Gica /i post ol. ' 
Farkaș Erna, nume de 1 
muncitoare fruntașe, șefe 1 
de formații, de maistori- I 
țe, la care am putea a- I 
dăuga, desigur, multe alte | 
nume de femei vrednice, | 
iscusite, care mențin re- . 

numele unui colectiv nun- .
citoresc cu vechi tradiții 
în Valea Jiului.

*
i
1dGl 

supe- j 
mai mare cu ' 
De japt, a- 
ritmul de 
indicatorilor

I N T 1 L N I R E

se în- 
resurse- 
produc-

Pentru sîmbătă 12 martie a-c. (ora 11) la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din Vulcan este preco
nizată o întîlnire între oamenii legii și copiii-proble- 
mă din școlile orașului 
acest prilej „judecarea" 
rolul opiniei publice în 
abateri antisociale fiind

Vulcan.- Se intenționează cu 
lor în fața celorlalți colegi, 
reeducarea celor care comit 
demn de menționat. (I.V.)

-—
Gripa constituie una

din cele mai cunoscute 
viroze respiratorii, atît
prin frecvența îmbolnă
virilor, cît și prin faptul 

epidemii, 
repezi - 

suprafe- 
Agentul

că provoacă 
intinzîndu-se cu 
ciune pe mari 
țe ale globului, 
care cauzează boala este 
un virus ce a fost desco
perit în urmă cu 50 de 
ani și căruia i se cunosc 
în prezent 3 tipuri prin
cipale, notate cu literele 
A, B, C.

Tipul A — provoacă 
cel mai frecvent marile 
epidemii de gripă care 
uneori cuprind tot glo
bul. Boala începe brusc, 
la 1—2 zile după ce s-a 
ajuns în contact cu un 
bolnav dc gripă, care (prin 
vorbire, tuse. strănut) 
răspîndește în jurul său 
picături de secreție nazo- 
faringiană ce conțin vi
rusul gripal. Semnele de 
inceput sînt febră de 
38—40 grade. frisoane, 
dureri în mușchi și în
cheieturi, dureri de cap, 
stare de rău cu molcșea- 
lă, slăbire fizică și capa
citate de muncă redusă. 
Ochii lăcrimează, nasul 
este mai întii înfundat, 
apoi prezintă o secreție

apoasă sau cu mucus și 
puroi. Tușea este supă
rătoare și însoțită de ar
sură șl uscăciune în gît. 
Lipsa poftei de mîncare, 
greața, vărsăturile pot 
completa sifnptomele bo
lii.

îmbolnăvirile de gripă 
pot fi ușoare, 
obișnuite sau 
grave. Pe lin
gă forma de 

sim- 
intîl- 

destul
cea

enți cu boli respiratorii 
cronice, diabetici, 
tici și alți bolnavi 
nici. La femeile 
cinate gripa poate 
influențe 
supra fătului, mai 
ccntuate în primele 
de sarcină.

ciro- 
cro- 

însăr- 
avea 

dăunătoare a- 
ac- 

luni

DEZBATERE. Astăzi la 
I ora 18, în sala mică a Ca- 
Isci de cultură din Petro

șani va avea loc o dezba- 
Itere a operelor marilor 

scriitori români Zaharia

NASTURI. „Am pierdut 
im nasture la haină, n-ați 
vrea dv. să-mi coaseți 
altul ?“. Iată o Întrebare 
care pune adesea in di
lemă pc oricare croitor 
din Petroșani. întrucît în 
comerț nu se găsește decit 
un sărac sortiment de 
nasțuri, doar de anumite 
culori.

IStancu și Marin Preda.
La dezbatere sînt invitați

I să participe tineri 
I municipiul Petroșani. 
&_________

din

Oare merceologii care 
răspund de o asemenea 
problemă minoră dar n-o 
rezolvă, muncesc pe... nas
turi ? (I.V.)

4 Sfatul medicului

Gripa
gripă 
plă se 
nește 
de des 

complicată.
Complicați

ile mai des întîlnitc sînt 
cele pulmonare, fiind 
datorate fie unei virulen
țe sparite a virusului gri
pal, fie supraadăugirii 
unei infecții cu microbi 
la persoane cu scăzută • 
rezistență a organismului, 

gripa se poate 
complica cu 
ale creierului 
șurilor sale, 
encefalită sau 
Alteori gripa 
infecții, cu 
crobieni, ale 
sau sinusurilor 

îmbolnăvirile 
grave la copii 
vîrstniei,

Mai ra r

niiiiirilillliiiJii.rii.iniiiiiiiiirfiniiiiiiiiriiilillllllllllltn

inflamații 
si înveli- 

provocînd 
meningită, 

favorizează 
germeni mi- 

urechilor 
feței, 
sînt mai 

mici, la 
cardiaci, paci

Cum tratăm gripa Nu 
există un tratament spe
cific. Formele comune se 
tratează la domiciliu, in 
izolare și repaus, cu o 
medicație cît mai simplă. 
Se administrează medi
camente care combat a- 
numite simptome ale bo
lii sau care măresc ca
pacitatea generală de a- 
părare a organismului in 
fața invaziei 
necxistînd un 
inent care să-l
Astfel, împotriva 
și a durerilor se vor ad
ministra piramidon. as-

pirină, antinevralgic sau 
fenilbutazonă. Tușea va 
fi combătută prin cal
mante, cum sînt siropul 
(sirogal), sirop de pătla
gină, calmotusin ele.

Mărirea rezistenței ge
nerale se realizează prin 

administrarea 
de vitami
na C sau su
curi de citri
ce. Baia cal- ' 
dă a picioa
relor, frecți- 
ile, gargara cu 

mu- 
dezin-' 
Fedro- 

con- 
la 

Umidi- 
în încă- 
de com- 

umede în 
contribuie 

îrităției fa

virusului, 
medica- 

dlstrugă. 
febrei

ceai de 
șețel, 

lecția nasului cu 
caină sau Colargol 
tribuie, de asemenea, 
tratarea gripei, 
ficarea aerului 
pere, aplicarea 
prese calde și 
jurul gitului 
la calmarea 
ringclui.

Trebuie 
practica greșită, 
și dăunătoare, de a ad
ministra în cazul țp'ipei 
simple, necomplicate, an
tibiotice, deoarece acestea, 
pe de o parte, nu ajută 
cu nimic, neavînd nici 
o acțiune asupra virusului

combătută 
abuzivă

gripal și, pe de altă par
te, sînt dăunătoare, fa- 

- vorizînd creșterea rezis
tenței germenilor micro- 
bieni față de antibiotice. 
Indicarea antibioticelor 
se rezervă complicațiilor 
microbiene ale gripei și 
se face numai de către 
medic. Formele grave, ca 
și cele complicate, se tra
tează în

Mult 
este să 
năvirea 
naviior, 
rațiilor 
cu bolnavii de gripă, prin 
vaccinarea antigripală și 
mai ales prin menține
rea unei stări de sănăta
te și vigoare. Creșterea 
rezistenței generale a or
ganismului se poate rea
liza prin practicarea gim- 

a sportului, 
aer liber, 

și călirea 
spălarea 

corpului 
alimentație

spital.
mai important 

prevenim îtnbol- 
prin izolarea bol- 
evitarea aglome- 
sau a contactului

nașticii și 
vieții în 
prinderea 
frig, prin 
fricțiunea 
apă rece, 
țională, echilibrarea 
tivității și a repausului, 
evitarea alcoolului și a 
tutunului

a 
de- 

la 
și 

cu
ra-
ac-

Dr. Tatiana I’EICUȚ

IN TOATE UNITĂȚILE 
de croitorie ale Coopera
tivei „Straja" din locali
tățile Lupeni, Vulcan și 
Uricani se execută și re
parații și recondiționați de 
lenjerie, confecții pentru 
copii, femei și bărbați. Este 
o inițiativă lăudabilă cu 
care s-a venit in înlîmpi- 
narea solicitărilor clien- 
ților de a se diversifica ga
ma serviciilor. (V.S.)

DUBLARE. Odată cu 
noul mers al trenurilor (28 
mai) va fi dată în func

țiune linia dublă dc cale 
ferată Livezeni — Petro
șani. Reamintim că, în 
acest context. constructo
rii drumurilor de fier se 
străduiesc să sporească cu 
încă șase numărul liniilor 
din gara Livezeni. (I.V.)

IERI, în sala Casei de 
cultură din Petroșani a 
avut loc un spectacol cu 
piesa „Domnișoara Julie" 
de August Strinberg, în 
regia lui Marcel Șoma.

Spectacolul a fost susți

nut de' un colectiv dc ac
tori dc la Teatrul de stat 
din Petroșani. (V.S.)

SPECTACOL. în aula 
Institutului dc mine din Pe
troșani a avut loc un spec
tacol omagial de muzică și 
poezie de 8 Martie, Ziua 
femeii. Și-au dat concursul 
membrii cenaclului „O- 
rizont" și grupul artistic 
„Incognito" din cadru) 
clubului studențesc. (V, 
Beletei, student).

DIFUZARE DEFEC
TUOASA. Cele peste 500 
de abonamente la coti
diene și alte publicații 
periodice sosesc la mina 
Livezeni cu întîrzieri de 
două — trei zile. Ceea ce, 
tovarăși de la Difuzarea 
presei, nu prea este în 
regulă 1

Rubrică realizată de
Viorel STRĂUȚ
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Odată cu sosirea primăverii

Municipiul își așteaptă gospodarii
Mărțișorul a readus 

lingă noi, odată cu ano
timpul trezirii din som
nul iernii a florei în
conjurătoare, foarte mul
te treburi pentru gospo
darii localităților munici
piului nostru. Dovezile ce 
ne demonstrează că iarna 
e pe ducă sint numeroa
se. Pe străzi s-au în
mulțit coșurile cu ghio
cei, proaspeți vestitori 
ai primăverii, mugurii 
sălciilor sînt gata să i- 
rumpă, zăpada și gheața, 
dispărute din oraș, se re
trag tot mai mult spre 
vîrfurile munților cc ne 
înconjoară, lăsînd loc u- 
nui larg front de lucru 

, pentru gospodari. Nevo
ia dc a consemna acest 
fapt — și prin aceasta de 
a atrage atenția asupra 
lui —, pornește din ne
mulțumirea ce ne-o pro
duce constatarea că se 
face foarte puțin în com
parație <-u ceea ce este 
necesar, ba mai mult, în 
unele locuri, cum este 
cazul străzilor din cen
trul vechi al Petroșaniu- 
lui, se îngroașă stratul dc 
nămol pe care oamenii 
îl fiămîntă în picioare, 
ncavind cum să-l oco
lească.

| ANONIM. După cum 
ne scrie (fără să semneze 
însă — de ce !?), un iubi
tor al schiului care frec
ventează cabana ..Pasu 
Vîlcan", aici se află o ins
talație de baby-schi acțio
nată cu motor cu ardere 
internă. Cititorul sugerea
ză, din motive care se sub
înțeleg, să se treacă și aici 
la acționare electrică, a- 
vind în vedere prezența 
în apropiere a unei rami
ficații de alimentare cu
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ»ZZZZZ/ZZZZ<

Răsoundem 
cititorilor

astfel de energie. Sub
scriem acestei propuneri, 
cu atit mai mult cu cît 
scontăm, alături de toți 
iubitorii muntelui din Vul
can. că in acest an aici 
sc vor executa și alte lu
crări pentru extinderea 
cabanei si amenajarea pîr- 
tiiior

în cartiere și pc străzi, 
în incintele întreprinde
rilor și instituțiilor, în 
jurul căminelor studen
țești, a celorlalte că
mine de ncfamiliști, a 
blocurilor de locuințe și 
unităților comerciale e- 
xistă multe reziduuri ca
re trebuie strînse și în
depărtate cît mai repede. 
Precizăm : cele din carti
ere strînse dc cetățeni 
și transportate operativ 
de secția de gospodărie 
comunală, iar cele din 
incinte, de către cei care 
le administrează. Nu e- 
xistă locuri fără stăpîn ! 
Ordinea și aspectul es
tetic al cadrului dc mun
că și viață ne privește 
pe toți. Tocmai de aceea 
Legea nr. 10/1982 pre
cizează că „Toți cetățenii 
au obligația să asigure 
îngrijirea locuințelor, a 
anexelor gospodărești, 
curților. împrejmuirilor, 
să participe nemijlocit la 
întreținerea și păstrarea 
ordinii și curățeniei pe 
străzi, drumuri. în piețe, 
parcuri, grădini, în ce
lelalte locuri publice, pre
cum și în mijloacele de 
transport".

Sarcini importante,
precizate cu claritate in

același act normativ, re
vin întreprinderilor, ins
tituțiilor, șantierelor,
întreprinderile sînt o- 
bligate „să asigure cură
țenia străzilor și trotua
relor din jurul incintelor, 
precum și întreținerea 
spațiilor verzi și planta
țiilor existente ne iceste 
artere".

Cît privește unitățile 
de construcții, subliniem 
că ele sînt datoare „să 
asigure curățirea vehi
culelor la ieșirea din șan
tier. din stațiile de be
toane sau din aJ*e ase
menea locuri pentru a 
nu murdări căile publice 
cu praf și noroi". încăl
carea acestei reglementări 
se sancționează, așa cum 
prevede Legea 10/1982, 
cu amendă de 5000—10000 
lei.

Prima dovadă a faptu
lui că gospodarii noștri 
nu sînt depășiți de obli
gații. trebuie demonstrată 
Se poate ? Convingerea 
noastră este că se poa
te ! Evident eu mai mul
tă inițiativă și imagina
ție din partea sectorului 
rm nici pai dc gospodă
rie comunală, a deputați- 
lor asociațiilor de loca
tari, a tuturor cetățenilor.

I

i

f

Prin grija gospodarilor 
orașului Petrila, seta din 
localitate și-a e.vtins su
prafața de unde ano
timpul I riguros a fost a- 
lungat și, in loc de zăpa
dă și gheafă, flori, mii de 
flori incintă privirea. În
grijite cu dragoste șl mi
gală de muncitoarele A- 
nica Odină, Maria Bunea. 
Elena Lapșanschi și teh
niciană de specialitate 
Maria Drăgoi, săpate, pli
vite, repicate și udate de 
cile ori este nevoie, flo
rile se simt aici ca Ia ele 
acasă. Ghivece cu diferite 
flori — cale și garoafe 
tăiate iau aproape zilnic 
drumul magazinului de 
unde sint cumpărate și 
oferite cu diferite prile
juri celor dragi. Și to-

încep lucrările în grădini. Ce unelte
ne

în primele zile care au 
urmat deschiderii comple
xului comercial „Parîn- 
gul" din Petroșani al 
I.C.R.M., aflat pc strada 
30 Decembrie s-a înregis
trat o considerabilă afluen
ță a publicului. A fost 
nu numai curiozitate, atît 
de omenească de fapt, ci 
interesul firesc pentru o 
unitate al cărei profil răs
punde unor reale necesi
tăți gospodărești. Pentru 
că ce este cu adevărat nou 
nu era faptul că se oferă 
oamenilor diverse mărfuri 
electrice, electrotehnice sau 
de menaj, existente și în 
alte magazine, ci că, in 
sfârșit, locuitorii Văii Jiu
lui sc pot aproviziona cu 
articole deosebit de utile 
nu numai in gospodăriile 
țărănești : de la pluguri, 
grape, coase, hamuri și 
potcoave, pînă la lopeți. 
săpăligi și multe altele, 
atît dc necesare în orice 
gospodărie.

în ultimele zile vremea 
s-a încălzit și tot mai mulți 
oameni ai muncii din Valea 
Jiului încep pregătirile 
pentru a-și amenaja mici

Petroșaniul așa cum 
îl dorim cu toții : curat, 
modern și luminos.

Foto : Șt. NEMECSEK

aetivita- 
de 

din 
crea 
plă-

tu.și principala 
te a mănunchiului 
muncitoare ale serei 
Petrila, nu este de a 
o ambiantă florală

FL
GINGAȘE 

FLORI
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parcu-
zonele 
Pentru 
cultivă 

sal-

cută in apartamentele și 
pe balcoanele noastre, 
ei de a asigura materia
lul săditor pentru 
rile, rondurile și 
verzi ale orașului, 
aceasta in seră se 
panseluțe, begonii, 
vii, petunii, lobelii. cana- 

oferă comerțul?
grădini, fie în jurul blocu
rilor, fie cultivind diferi
te suprafețe de teren. Cum 
răspunde noua unitate co
mercială acestor necesi
tăți gospodărești de pri
măvară ?

— Magazinul nostru, ne 
spunea Gheorghe Aeliiin, 
șeful sucursalei din Pe
troșani a I.C.R.M., este 
profilat pe desfacerea u- 
nci largi game de mărfuri 
care nu se găseau în Valea 
Jiului, venind astfel în' 
sprijinul agricultorilor. Ne 
aprovizionăm operativ fie 
din depozit (tot ce există 
acolo, este și în magazinul 
nostru), fie de la furnizori. 
Deoarece începe noul an 
agricol, ne-am aprovizio
nat cu pluguri de coastă, 
specifice acestei zone, coa
se, greble, lopeți, săpălige 
pentru grădinărit. Se gă
sesc și potcoave, cozi pen
tru uneltele de grădinărit 
sau uz gospodăresc.

— Se caută, am observat, 
nu numai potcoave, ci și 
caiele. Care-i situația cu 
acest articol ?

— Se vînd, deocamdată, 
numai cu potcoavele. De
oarece se produc doar la 
o întreprindere din Macin, 
se încearcă soluționarea a- 
cestci probleme la nivel 
local, cooperativa ..Uni
rea" intenționând să le 
confecționeze. încă de la 
deschiderea complexului 

de exemplare. Tot 
s-au pregătit in nisip 
de butași de tralida- 
care in această pe

in
pentru 

cu coloritul 
se

indica și alte Jlori de or
dinul miilor, a zecilor de 
mii 
aici 
mii 
firi
rioadă sint plantați 
ghivece nutritive 
a împodobi 
lor viu orașul. Lucru 
găsește și acum destul în 
sera din Petrila dar in 
curînd cele citeva mun
citoare de aici își 
desfășura activitatea 
două fronturi 
și pe zonele 
orașului. Ele 
de nădejde 
din cartier care , cu gust 
și hărnicie, participă la 
acțiunile de gospodărire 
și înfrumusețare a carti
erului, a localității, (D.C.) 

— în 
verzi 
au 
in

vor 
pe 

seră 
ale

ajutoare 
femeile

V

(Ji

am înființat și un caiet de 
sugestii unde cumpărăto
rii pot să-și exprime opi
niile, deosebit de utile in 
munca noastră.

într-adevăr. acest jurnal 
al cumpărătorului există, 
în el a scris doar un locui
tor din Petroșani, care, ne
mulțumit că nu a găsit un 
obiect mărunt, sugerează, 
pe drept cuvînt, că struc
tura sortimentală a măr
furilor încă mai poate fi 
îmbogățită. Alți -locuitori 
din Valea Jiului, printre 
care se află Gheorghe Neag 
din Vulcan, au remarcat 
că nu sînt hamuri, pile 
și alte obiecte necesare 
încă din această perioadă 
d.e început a primăverii. 
Vinzătoarea de la raionul 
care cuprinde articolele 
necesare gospodăriilor, Ma
ria Andrcșcl, ne spunea 
că sînt solicitate tocuri 
pentru coasă, cazmale, rîș- 
nițe electrice pentru mă
cinat. Aceste mărfuri au 
fost, dar lipsa lor din raf
turi (unde s-au găsit, dar 
în cantități insuficiente) 
ne îndreptățește să con
chidem că numai printr-o 
aprovizionare continuă cu 
aceste articole necesare, 
și care constituie nota spe
cifică a noului complex co
mercial, se poate contri
bui eficient la stimularea 
lucrărilor efectuate dc oa
menii muncii în această 
primăvară.

Tiberiu SPÂTARU

■ RADU BEREIIO1L. 
Lupeni : Pentru a primi 
lămuririle necesare cu 
privire la cele solicitate de 
dv. vă rugăm să vă pre
zentați ia Oficiul pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale din Petro
șani. Cînd faceți acest lu
cim treceți și pe la com
partimentul scrisori al re
dacției noastre.

■ COSTACIIE C \- 
PRIȘ, Paroșeni : Sesiza
rea dv s-a confirmat. E 
drept că desele absențe 
ale vînzătoarei de la uni
tatea de „Legume-fructe“ 
d’m cartierul Sohodol s-au 
datorat îmbolnăvirilor ce
lei in cauză. Dar sînt și 
întârzieri care nu se justi
fică, mai este și insuficien
ta preocupare pentru bu
na servire a populației, 
drept pentru care a fost 
atenționată. Așteptăm (ca 
și dumneavoastră) îndrep
tarea stării de lucruri !

în ultima vreme, pe a- 
dresa redacției au sosit 
mai multe sesizări prin 
care petenții își exprimau 
unele nedumeriri cu pri
vire la modul de calculare 
a pensiei. Pentru edifica
rea lor. am apelat la Ofi
ciul pentru probleme de 
muncă și ocrotiri Sociale 
Petroșani, iuînd ca exem
plu de calcul pensia tova
rășului Ștefan Catrina din 
orașul Vulcan, unul dintre 
cei ce au cerut redacției 
lămuriri in acest sens. 
Pensionat de limită de 
vîrstă în 12 ianuarie 1981, 
potentului i s-a stabilite 
pensie de 1908 Iei, plus 216 
lei pensie suplimentară, 
deci în total 2 124 lei. în- 
cepînd cu 15 februarie 
1982, concomitent cu mă
surile de majorare și îm
bunătățire a corelării pre
țurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimen tare, 
au intrat in vigoare și mă
surile de majorare a retri
buțiilor tarifare, alocați
ilor de »tet pentru copii 
și pensiilor. Potrivit De

cretului nr. 46/1982, pen
sionarii primesc o compen
sație care se include in 
pensie, diferențiat, in func
ție de mărimea pensiei, 
după cum urmează :

a) 110 lei lunar pensio
narii care au pensii de pi- 
nă la 2 000 lei ;

Pe marginea unor scrisori

Cu privire la calcularea pensiilor
b) 100 Ici lunar pensio

narii ale căror pensii sînt 
între 2001—3000 lei

La stabilirea cuantumu
lui majorării, nu se ia în 
considerare pensia supli
mentară.

Deci, incepînd cu 15 fe
bruarie 1982, toți pensio
narii, au primit, conform 
Decretului 46/1982, o .com
pensație dc 100 sau 110 
lei, potrivit pensiei de ba
ză, în cazul tovarășului 
Ștefan Catrina 19084 

+ 2164-110- 2234 Ici, cum 
a și primit de altfel. Du
pă cum se menționează pe 
verso-u) fiecărui cupon de 
pensii, pc luna august 1982. 
în baza Decretului 240 / 
1982, s-a acordat pensio
narilor ce locuiesc in a- 
partamente cu încălzire cu 

sobe, o nouă compensație 
de 32 lei lunar, iar celor 
fără sobe — 40 lei lunar. 
In această sumă sînt incluși 
și cei 15 lei. acordați în- 
eepînd cu data de 1 au
gust 1979, pentru a acoperi 
cheltuielile privind ener
gia elctrică. Pentru o co
rectă evidențiere a sume
lor acordate drept com
pensație, din pensia de ba
ză sînt excluși cei 15 lei 
care sînt adăugați pe cu
ponul dc pensii la suma 

de 100 sau 110 lei acor
dați drept compensație în- 
cepînd eu 15 februarie 
1982. Prin faptul că în lu
na iulie pensionarii au pri
mit, odată cu plata pen
siei, 15 ici, in luna au
gust s-a adăugat și suma 
de 17 lei, diferența de la 15 

la 32 lei pentru luna iulie. 
Evident că în atare situa
ție, dind exemplul tova
rășului Ștefan Catrina, 
pensia s-a ridicat la 2268 
lei. Dar să continuăm și 
în luna | septembrie cu 

exemplul tovarășului Ște
fan Catrina. 1893+21644 
+110+32-2251 lei, deci 
exact cit a primit peten- 
tul. în octombrie însă, 
petentul a primit 2283. Di 
ferența nu este alta decît 
adausul de 8 lei pentru 

lunile iulie, august, sep
tembrie și octombrie de 
care beneficiază pensio
narii care locuiesc în a- 
partamente fără sobe. Deci 
totul e clar, dovadă că 
incepînd din luna noiem
brie pensia tovarășului 
Ștefan Catrina a rămas 
constantă la 2259 Ici, în ca
re sînt incluse: 1893 lei 
pensia de bază, 216 lei 
pensia suplimentară, 110 
ici — compensația potri
vit Decretului 46/1982 și 
cei 40 lei. potrivit Decre
tului 240/1982, sumă în care 
sînt incluși și cci 15 Ici a- 
cordată pentru energie e- 
Icctrică. Deci nici mai mult, 
nici mai puțin decît se 
cuvenea. Cît privește di
ferența pensiei de la 1908 
la 1893, nu e vorba de 
schimbarea deciziei do 
pensionare, ci pur și sim
plu de trecerea celor 15 
lei la rubrica unde sînt 
Incluse de altfel toate 
compensațiile

I). ( RIȘAN
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Consfătuirea de lucru cu cadre 
de conducere și oameni ai muncii

din industria petrolului
>• (Urmare din paș. I)

pendenței energetice a 
țării, să fie înfăptuit mai 
devreme.

îr raportul prezentat de 
ministrul petrolului, Ca și 
în cuvîntul participanți- 
lor la dezbateri, s-a sub
liniat în mod unanim- că 
noile măsuri inițiate de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu în scopul or
ganizării superioare a ac
tivității în industria pe
trolului ilustrează cu preg
nanță caracterul novator 
și revoluționar, propriu 
concepției secretarului ge
neral a' partidului vizînd 
perfecționarea cadrului 
organizatoric al muncii în 
toate sectoarele economice 
de care depinde progre
sul permanent și multila
teral al patriei.

Participanții au subli
niat că aceste măsuri, larg 
dezbătute în unitățile Mi
nisterului Petrolului, au 
întrunit adeziunea tutu
ror petroliștilor, care și-au 
exprimat convingerea că 
ele vor determina îmbu
nătățirea substanțială a 
muncii, importante muta
ții calitative menite să 
asigure indeplinirca inte
grală a actualelor preve
deri cu privire la crește
rea producției de țiței și 
gaze naturale.

în discuții s-a eviden
țiat făptui că recentele 
măsuri, aplicate in întrea
ga industrie petrolieră, a- 
sigură eliminarea unor ve
rigi organizatorice inter
mediare, apropierea acti
vității de conducere de 
procesul productiv și de
plasarea unui număr spo
rit de specialiști spre locu

rile unde se hotărăște soar
ta producției.

Evidențiind caracterul 
profund Stimulativ al 
noilor măsuri, vorbitorii 
au arătat că ele determi
nă creșterea răspunderii 
tuturor oamenilor muncii 
din industria petrolului 
pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și lega
rea directă a retribuției 
lor de volumul producți
ei de țiței și gaze reali
zat.

A fost analizată, totoda
tă, în spirit critic și auto
critic, cu răspundere și exi
gență, activitatea desfășu
rată în industria petrolu
lui pe primii doi ani ai 
cincinalului, arătîndu-se 
că rezultatele obținute nu 
sînt pe măsura condițiilor 
create, la nivelul cerințe
lor care se pun astăzi în 
fața dezvoltării bazei e- 
nergetice a țării. în acest 
sens, s-a subliniat necesi- 
tarea ca unitățile petro
liere să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru îndepli
nirea ritmică a tuturor 
indicatorilor de plan, pen
tru punerea în funcțiune a 
sondelor care așteaptă 
probe de producție, inter
venții și reparații capita
le, creșterea potenția
lului celor aflate In ex
ploatare, astfel incit ex
tracția zilnică de țiței să 
sporească în mod conside
rabil.

Participanții la dezba
teri s-au angajat să ur
mărească îndeaproape 
scurtarea timpului de fo
raj al noilor sonde, prin 
sporirea vitezei de săpa
re și îmbunătățirea. teh

nicii și tehnologiilor exis
tente, precum și reduce
rea duratei de intervenții, 
în același timp, s-a men
ționat că se va acorda o 
atenție deosebită unei cît 
mai bune ingrijiri, gospo
dăririi și utilizării bazei 
tehnico-materiale.

S-a insistat, de aseme
nea. asupra importanței 
creșterii factorului de re
cuperare a țițeiului, ceea 
ce contribuie la realiza
rea producției prevăzute de 
țiței.

Vorbitorii au arătat că 
se impune ca cercetătorii 
și proiectanții din cadrul 
Ministerului Petrolului să 
colaboreze strîns cu ca
drele de specialiști din 
schele, cu celelalte insti
tute și cu Ministerul Geo
logiei pentru punerea mai 
rapidă în valoare a zăcă
mintelor nou descoperite 
și pentru exploatarea lor 
după tehnologii corespun
zătoare, în vederea creș
terii producției de hidro
carburi.

în cadrul dezbaterii a 
fost pus în evidență fap
tul că îndeplinirea preve
derilor de plan impune a- 
sigurarea necesarului de 
personal în brigăzile de 
producție petrolieră și în 
brigăzile de foraj, crește
rea continuă a pregătirii 
profesionale a tuturor ce
lor care lucrează în in
dustria petrolului. S-a 
scos, totodată, în eviden
ță necesitatea întăririi 
răspunderii, ordinii și dis
ciplinei în producție și în 
muncă.

în intervențiile lor, nu

meroși vorbitori au pro
pus o mai strînsă colabo
rare a Ministerului Petro
lului cu ministerele meta
lurgiei, industriei cons
trucțiilor de mașini, in
dustriei chimice, cu toate 
unitățile furnizoare, ce
rând respectarea fermă a 
termenelor de livrare, pre
cum și ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al utila
jelor, instalațiilor, mate
rialelor și produselor des
tinate industriei petrolie
re.

Primit cu puternic en
tuziasm, în încheierea lu
crărilor consfătuirii a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarca conducătoru
lui partidului și statului 
a fost urmărită cu deosebit 
interes, cu deplină aproba
re și satisfacție și subli
niată, în repetate rînduri 
cu vii și îndelungi aplau
ze, cu urale și ovații.

însuflețiți de îndemnu
rile mobilizatoare adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții au 
exprimat angajamentul 
ferm al destoinicului de
tașament al petroliștilor 
ca, folosind cadrul orga
nizatoric creat prin apli
carea noilor măsuri, să dea 
patriei cît mai mult țiței, 
adueîndu-și astfel o con
tribuție tot mai importan
tă la lărgirea bazei energe
tice și de materii prime 
a țării, la dezvoltarea ne
întreruptă a economiei na
ționale, la ridicarea patriei 
pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație soci
alistă.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Nimic nou pe 
frontul de Vest, I-Il; U- 
nirea : Trepte pe cer.

PETRILA : Pilot de 
formula unu.

LONEA 1 în spațiu.
ANINOASA : Visul de 

argint al alergătorului.
VULCAN — Luceafă

rul : Prea tineri pentru 
riduri.

Spitalul municipal Petroșani
încadrează prin transfer sau direct

— lăcătuși
— instalator sanitar
— fochist cu autorizație I.C.S.I.L. pentru 

medie presiune.
încadrarea și retribuirea se face în baza 

Legii 12/1971 și Legii nr. 57/1957.
Relații suplimentare se pot obține la se

diul spitalului, strada Republicii nr. 137/A, te
lefon 41122. interior 139.

Liceul industrial minier Petroșani
organizează concurs 

pentru ocuparea unui post de 
— PEDAGOG 

condiții :
— absolvent cu studii medii
— stagiul militar satisfăcut (necăsătorit în 

vederea locuirii în cămin).
Concursul va avea loc în data de 25 mar

tie 1983.
Se mai încadrează începînd cu data de 1 

aprilie 1983 :
— un muncitor calificat în meseria de 

zugrav.
/ Informații suplimentare la secretariatul 

școlii.

Mica publicitate
SCHIMB apartament do

uă camere — Carpați și 
garsonieră — Unirii, con
tra apartament 3 camere 
— prefer zona Carpați, te
lefon 43673, între orele 
17—20. (268)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mogo-

LUPENI ■ — Cultural : 
Rămîn cu tine.

URICANI : Sfinx.
TV

■ 15,00 Telex. 15,05 Consul
tații pentru învățămîntul 
superior tehnic. 15,30 E- 
misiune în limba germa
nă. 17,25 Tragerea loto. 
17,35 La volan. 17,50 1001 
de seri. 20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo
mică. 20,25 Invitată în 
studioul nostru. 20,45 Ca
dran mondial. 21,05 Film 
artistic: „între cei doi". 
22,00 Telejurnal.

i

9
i
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șan Dorina, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (271)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bote- 
zatu Nicolae, eliberată de 
I.U.M. Petroșani, O declar 
nulă. (269)
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Duminică, 13 martie
8,00 Consultații pentru 

bacalaureat (seral)
— matematică.

8.30 Almanahul familiei.
’ 9,00 De strajă patriei.

9.30 Bucuriile muzicii.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.

— Telex.
— Concert de prînz.
— Cascadorii rîsului.
— Cîntece de voie bună.
— Replici muzicale de-a 

lungul... umorului.
— Dialogul orchestrelor.

14.30 Desene animate.
Woody — ciocănitoa- 
rea buclucașă.

— Pe strună de chi
tară.

— O ploaie din... senin
— serial comic.

— Portret de compozi
tor.

— Drumuri prin me
morie. Din dulcea 
Bucovină.

— Program folcloric.
— Faptul divers.
— Semnal.
— Teatru vesel de după- 

amiază ’.
„Sania fără clini".

16.30 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor.
Din tainele mărilor. 
Episodul 3. 
Atlantida (I).

— Telesport.
— Caleidoscop muzical 

internațional.
18,40 Micul ecran pen

tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.15 Stadion.
19.45 Cintarea României. 

Județul Prahova.
20,30 Telccinemateca. 

My fair lady.
22.10 Telejurnal.
22,20 Avanpremieră săp- 

tăminală TV.
Luni, 14 martie

15,00 Telex.
I. 5,05 Emisiune în limba

maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo

mică.
20.30 Tezaur folcloric.
21,C0 Nesecata vitalitate

a teoriei revoluțio
nare a clasei mun
citoare. 100 de ani de 
la moartea lui Karl 
Marx,

21.15 Roman foileton. 
Investigația. 
Episodul 3.

21.45 Ritm și grație. 
Dansuri tradiționale 
indiene.

22,00 Telejurnal.
Marți, 15 martie

II, 00 Almanahul familiei.
11.30 Povestiri din Pădu

rea Verde.
11,55 Actualitatea econo

mică.
12.10 Roman foileton. 

Investigația. 
Episodul 3.

12,40 Nestemate folclorice.
16,00 Telex, 4
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului. 

Serbările „Scînteii 
tineretului".

17,10 Noul tezaur de pe 
Dealul Pietroaselor.

17.20 Cabinet profesional.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,30 Videoteca interna

țională.
21,00 Ancheta TV.

— Noi, opinia publică. 
(II).

21.20 Teatru TV.
Freziile nu înfloresc 
in iulie.

PROGRAMUL Țy

Premieră pe țară.
22,15 Telejurnal.

Miercuri, 16 martie
14,00 Fotbal . Universita

tea Craiova — F.C. 
Kaiserslautern — 
meci retur în „Cupa 
U.E.F.A.". Transmi
siune directă de !a 
Craiova.
în pauză : selecți-
uni din finalele in
dividuale ale campi
onatelor internațio
nale de tenis de ma
să ale României.

15,50 Tragerea pronoex- 
pres.

16,00 Telex.
16,05 Colocvii pedagogice.
16,30 Viața culturală.
17,00 Universul femeilor.
17,45 1001 de seri.

20,00 Telejurnal.
20.15 Forum politico-ideo

logic.
20,30 Melodii și interpreți.
20.45 Film artistic.

Piața diamantului.
Producție a stu
diourilor spaniole.

22.15 Telejurnal.
Joi, 17 martie

11,00 Universul femeilor.
11.45 Desene animate. Din 

năzdrăvăniile lui 
Koleto.

12,00 Film serial.
Pasăre de pradă. 
Episodul 2.

12.50 Flori de cîntec. 
Melodii populare.

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.30 Studioul tineretului.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,25 Fotograme din rea

litate. Reportaje, in
terviuri, relatări, 
transmisiuni directe, 
muzică.

21,00 Film serial.
Visuri destrămate. 
Episodul 3.

21.30 Occident ’83. Vio
lența — expresie a 

crizei societății de 
consum.

21.45 Meridianele cîntecu- 
lui.

22.15 Telejurnal.
Vineri, 18 martie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
mintul superior teh
nic.

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17.25 Tragerea loto.
17.30 La volan.
17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.30 Serial științific. 

Corpul uman.
20.45 Un cîntec la adresa 

dv.
20.50 Cadran mondial,
21.15 Film artistic.

Alo ?... Ați greșit 
numărul !
Producție a studiou
lui cinematografic 
București.

22.15 Telejurnal.
Simbălă, 19 martie

11,00 Cultivarea limbii și 
literaturii române în 
școală.

11.25 Film serial.
Visuri destrămate.
Episoadele 2 și 3.

12.25 Ora de muzică.
13,05 Desene animate.

Micuța Nell.
Episodul 4.

13.30 La sfîrșit de săptă- 
mînă :

— Telex.
— Debut TV.

— Gala desenului ar
mat.

— Cum se vede Delta 
de pe malul Someșu
lui.

— Incredibil, dar... a- 
devărgt.

— Pîinea — o bătălie 
cîștigată.

— Farmecul dansului.
— Șah.
— Magnetoscop muzical) 

Adamo.
— Roza vînturilor.
— Muppets.
— Pentru dumneavoas

tră, telespectatorii 
de toate vîrstele — 
filmul de desene a- 
nimate : Oblio (II).

— Telesport.
18.15 Călătorie prin țara 

mea.
Traseul Oradea —•
Arad — Timișoara

18.30 Săptămîna politică.
18,45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 La sfîrșit de săptă- 

mînă :
— Telecnciclopedia.

19,43 Moudovision. Parisul 
pe note... cu Gilbert 
Becaud, Dalida și 
Jeanne Moreau.

20.15 Film serial. ;
Pasăre de pradă. 
Ultimul episod.

21,00 Cu mască... fără mas
că. Spectacol de va
rietăți cu public.

22,00 Telejurnal.
— Sport.

22,10 Dansați cu noi. 
Valsul nemuritor

22.30 Nocturnă TV.
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