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r Bilanț fructuos la încheierea

Săptămînii productivității record 
și recordurilor în producție♦

Luni, 27 februarie, dimineața s-a încheiat săptămâna productivității 
record și recordurilor în producție, organizată în întreprinderile minie
re ale Văii Jiului. Abnegația și dăruirea cu care au acționat minerii ba
zinului nostru carbonifer în această 1 
tate deosebite.

perioadă s-au concretizat în rezul-

In cadrul atelierului 
secției din Vulcan al 
Autobazei C.M.V.J. se 
verifică cu minuțiozi
tate, din punct de ve
dere tehnic, fiecare ma
șină înainte de plecare 
în cursă. <

Foto : Șt. NEMECSEK

Transport eficient

■ Șase întreprinderi miniere
— Petrila, Dîlja, Aninoasa, Vul
can, Paroșeni și Uricani au ma
jorat plusurile realizate pînă la 
începerea săptămînii producti
vității record și recordurilor în 
producție cu aproape 10 000 
tone de cărbune.

■ Cele mai mari plusuri ale 
săptămînii le-au obținut minerii 
întreprinderilor : Petrila ~ plus 
3205 tone; Paroșeni - plus 2058 
tone; Uricani - plus 1677 tone

■ Cele mai mari depășiri ale productivității muncii planificate leau 
înregistrat:

♦ în abataje — minerii de la Paroșeni — plus 220 kg de cărbune 
pe post

♦ în cărbune — minerii de la Petrila — plus 140 kg/post
♦ în subteran — minerii de la Petrila — plus 100 kg/post
♦ La nivelul întreprinderii — minerii de la Uricani — plus 74 

kg/post.
I • . ' ' ... —

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ VULCAN

și Vulcan — plus 1637 tone.
■ întreprinderile miniere Lo- 

nea, Lupeni și Bărbăteni au re
cuperat 1480 tone de cărbune 
din minusurile acumulate pînă 
la 19 februarie.

■ La nivelul Văii Jiului, Corn; 
binatul minier a recuperat în în
tregime minusul de 2611 tone 
înregistrat pînă în 19 februarie 
și a extras peste prevederile de 
plan ale perioadei amintite 
3155 tone de cărbune.

J

Rodul'firesc al preocupărilor 
întregului colectiv: 

42 643 tone bonificații
CALITATEA CĂRBUNELUI

In anul 1983 colectivul 
minei Vulcan s-a situat în 
fruntea întrecerii între 
colectivele miniere ale Văii 
Jiului pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui ex
tras. Procentul de cenușă 
a fost redus cu două punc
te. Urmarea a fost firească : 
42 64T tone cărbune boni
ficație. Cu excepția lunii 
octombrie, cînd anumite 
condiții obiective au de
terminat depășirea procen
tului de cenușă admis cu 
0,2 puncte, celelalte uns
prezece luni au constituit 
oglinda firească a preocu
părilor majore ale tuturor 
factorilor de la mina Vul
can (comitetul de partid, 
de sindicat, U.T.C., mineri, 
maiștri, tehnicieni și in
gineri din cadrul ' sectoa
relor) pentru a asigura o 
calitate fără cusur cărbu
nelui extras. îmbunătățiri 
ale calității (la cenușă) cu
prinse între 0,1—5 (cinci I) 
puncte constituie dovezi 
neîndoielnice în acest sens.

—■ Cu toate acestea — 
ne spunea ing. Mihaela

Charec, responsabilă cu 
calitatea cărbunelui la_ mi
na Vulcan, nu putem con
chide că am terminat toa
te ■ căile de îmbunătățire a 
calității. Și aduc, ca argu
ment, faptul că la umidi
tate, cu toate eforturile 
depuse, cu toate realizări
le bune raportate, " avem 
încă neîmpliniri care ne 
preocupă intens. Bună
oară, puteam avea un cîș- 
tig mai substanțial la bo
nificații, dacă nu se de
pășea, cu regularitate pro
centul de umiditate admis. 
In medie, cu 0,4 puncte, 
e drept, dâr...

Cauza este veche și ar
hicunoscută. Infiltrațiile 
de pe Valea Arsului a- 
fectează cărbunele din sec
toarele IV, V și VI (ulti
mul numai parțial). Sînt 
Concentrate toate efortu
rile spre regularizarea a- 
cestei situații;

Alexandru TĂTAR

(Cont în pag. a 2-a)

Export 
peste prevederi
Colectivul secției fores

tiere și de industrializare a 
lemnului Iscroni, din ca
drul U.F.E.T. Petroșani, 
raportează un succes de 
seamă: realizarea și depă
șirea planului la export. 
De la începutul lunii fe
bruarie pînă în prezent 
forestierii din Iscroni au 
expediat pentru export 12 
vagoane de celuloză de 
fag. Astfel, planul anual 
de export la zi este depă
șit cu 200 m steri.

După cum ne-a informat 
maistrul Ion Lazăr, șeful 
secției, la realizarea și de
pășirea planului pentru 
export o contribuție deo
sebită și-au adus-o 
tierii din formațiile 
plexe conduse de 
Lazăr, Vasile

fores- 
com- 

Vasile
. Abănăriței

și Gabor Kiss. (V.S.)
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Eforturi susținute pen
tru asigurarea unui trans
port operativ și. eficient 
depun colectivele de oa
meni ai muncii din ca
drul Autobazei de trans
port a C.M.V.J. După ce 
luna ianuarie a fost în
cheiată cu rezultate me
ritorii (spre exemplu, in
dicatorul tone transpor
tate a fost depășit cu 
peste 50 000 tone), reali-

zările bune continuă să , 
se mențină și în aceas
tă lună. Astfel, la capi
tolul venituri, indicato
rul a fost depășit cu 8,3 
la sută, iar beneficiile 
au fost, de asemenea, de
pășite cu 9,3 la sută. S-a 
detașat secția din Petro
șani a Autobazei con
dusă de sing. Gheorghe 
Koronka. (M.B.)
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I aT ? FĂT X LȚAJ>

Risipă evidentă ce trebuie 
cu fermitate curmată!

în cadrul Unui raid 
nocturn ne-am oprit a- 
tenția și asupra unor 
aspecte de (ne)economi- 
sire a energiei electri
ce, întîlnite ad-lioc pe 
platforma industrială 
din Livezeni, respectiv 
la fabrica de pîine și 
fabrica de produse lac
tate.

■

î-'

. a

■ PÎINE ȘI PREA MUL
TE... BECURI APRINSE. | 
Becuri și beculețe utile, 
sau mai puțin utile ar
deau în noaptea de 21 fe
bruarie 1984 la fabrica de 
pîine din Livezeni. La 

rampa de încărcare, bună
oară la ora vizitei noastre 
nu se încărca nimic, dar 
ardea un bec cu vapori de 
mercur de 150 wați. în- 
trucît nu se încărca ni
mic, cons’derăm că acest 
bec încărca doar nota de 
cheltuieli a fabricii, ca de
altfel și cele 4 becuri flu
orescente de 60 W din ma-

Gheorghe SPÎNU

(Cont. în pag. a 2-a)

Brigadierul Vasile 
Munteanu, șeful de 

! schimb Iepure Joia, a- 
lături de: doi ortaci, 
componenții uneia din
tre formațiile de lucru 
cu bune rezultate din 
cadrul sectorului II ai 
minei Dîlja.
Foto: Cristian ȘTEFAN
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A X A EDIȚIE A CUPEI ZIARULUI „STEAGUL ROȘU» LA SCHI

Primele manifestări o reușită deplină

Duminică,
zi geroasă, cu vini și

deși a tost
o
ceață, tradiționalele ma
nifestări sportive de ma
să, premergătoare celei 
de a X-a ediții a Cupei 
„Steagul roșu" la schî, 
s-au bucurat de o reuși
tă deplină. încă de la 
primele ore ale dimineții,

spre -zonele Chicera din de desfășurare a acestor 
Lonea, Șes din Aninoasa, acțiuni. Din păcate însă, 
cabanele „Straja'- Lu
peni și „Pasu Vîlcan" 
precum și pîrtia de sa
nie de lă Uricani, s-au 
îndreptat zeci de schiori 
și sute de amatori de 
drumeții, numeroși e- 
levi. Manifestările spor
tive, întrecerile de schi, 
s-au desfășurat în pre
zența unui numeros pu
blic spectator. Forurile 
sportive locale au dep.us 
eforturi lăudabile pen
tru asigurarea condițiilor

unitățile de alimentație 
publică nu și-au făcut 
simțită nici de astă dată 
prezența la zonele de a- 
grement, unde ar fi fost 
binevenite ceaiul cald, 
cafeaua și produsele de 
patiserie-cofetărie.

Ieri, după-amiază, Ia 
Casa de cultură din Pe
troșani a avut loc o In- 
tîlnire a tinerilor cu 
membrii formației „Sal- 
vamont* Petroșani, iar 
astăzi, o acțiune simila-

ră este programată Ia 
cluburile sindicatelor din 
I.upeni și Petrila.

Azi, în sala mică a Ca
sei de cultură din Petro
șani are loc un concert 
de muzică cultă. Se Va 
prezenta un microrecital 
coral în interpretarea gru
pului cameral „Armonia".

Mîine, la Casa de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani este programată 
în sala artelor o proiec
ție de diapozitive cu te
ma „Frumoasă ești, pa
tria mea“.
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Odată cu sporirea producției fizice
Indicatori de eficiență superiori

LALUPENI

Strădaniile colectivu
lui minei Uricani pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor la- producția 
fizică din prima lună a peste 692 000 lei. Tot-
anului au fost conjugate odată, valoarea pieselor
cu preocupări susținu- de schimb recuperate, re
le și în ceea ce privește condiționate și refolosi-
obținerea unor indica- te în ianuarie depășește
tori economici superi
ori.

în luna ianuarie, pla
nul producției de cărbu
ne a fost depășit cu pes
te 5500 tone, reușită ce 
are labazăStățmitoâre- ; 
le eforturi ale brigăzilor 
de mineri pentru valori
ficarea superioară a ba-1 
zei tehnico-materiale a 
minei, îndeosebi a com
plexelor mecanizate de 
mare capacitate, ceea ce 
a condus la obținerea u- 
nei productivități a mun
cii superioară pe între
prindere față de indica
torul prevăzut cu Ji.8 la 
sută. Depășirea produc
tivității și a producției 
planificate ne-a asigurat 
obținerea din prima lună 
a anului a unei producții 
marfă suplimentare de 
2791 mii lei. Totodată, 
ău fost reduse cheltuie
lile de producție la 1000 
lei producție marfă cu 
106,5 lei din care — cel 
mai important lucru — 
o reducere de 99,1 
s-a obținut pe seama di
minuării cheltuielilor ma
teriale, respectiv a con
sumurilor specifice — la 
lemnul de mină cu . peste 
200 mc, la cherestea cu 
30 mc, iar la energie e- 
lectrică cu 4,5 kWh/țonă, 
ceea ce echivalează cu o cinile concrete ale orga-
economie de. 290 000 kWh. irizațiilor de partid, ale

O deosebită atenție a comuniștilor privind rea-
fost acordată reducerii lizarea ritmică a planu-
costurilor de producție lui, reducerea consumu-
prin intensificarea acți- rilor specifice și. folosirea
unii de recuperare și re- cît mai eficientă a forței

materiale, piese de 
schimb etc. Astfel, au fost 
recuperate și refolosite ar
mături TU în valoare de

din dotare. Indicațiile, 
orientările în acest sens 
ale secretarului general 
al partidului — inclusiv 
la Consfătuirea de lucru 
din 7—8 februarie a.c. — 
au fost dezbătute cu toți 
secretarii 
de bază, 
și colectivele de agita- 

aceste acțiuni — privind tori. Propaganda vizuală
T- este axată, de asemenea,

pe evidențierea 
vă a realizărilor 
bite în sporirea 
ției, reducerea

Bogata agenda pionierească 
și școlară

Sfîrșitul șăptămînii tre
cute s-a constituit 
tr-un bilanț deosebit de 
bogat pentru pionierii și 
școlarii din Lupeni. Vi

s-a

în-

lei

1 milion de lei. Toate

realizarea producției fi
zice și reducerea cheltu
ielilor — acțiuni în care 
s-au evidențiat formați-

ÎN CENTRUL ’’ 
MUNCII POLITICE

1 ile conduse de Grigdre 
Lovin, Alexandru Polo, 
Gheorghe Scorpie, Petru 
Mandriș, Ion Nicolae, 
Traian Pop,: Ștefan Ba
ciu și Ion Volocaru —■ 
au asigurat colectivului 
minei depășirea în ianua
rie cu 30 la sută a va
lorii producției nete pla
nificate.

Sînt succese care ex
primă efectul acțiunilor 
multiple întreprinse de ducției.1
organizația de partid, a r o j n
muncii politice desfășu- ianuarie,
rate de comuniști pentru zultatele'
mobilizarea formațiilor 
de lucru, a întregului 
colectiv al minei la o 
activitate rodnică, efici
entă, în spiritul aplică
rii ferme a noului meca
nism economic. Astfel, 
în toate adunările gene
rale s-au dezbătut sar-

organizațiilor 
propagandiștii

operati- 
deose- 

produc- 
consu- 

murilor și întărirea res
ponsabilității tuturor oa
menilor minei față de 
ritmicitatea și calitatea 
producției.

în ceea ce privește 
dicatorul de calitate 
are - în vedere darea 
funcțiune la sfîrșitul 
mestrnlui ă unui 
mel-concâsor, iar 
fluxul de benzi de la o- 

’ rizontul 400 se va intro
duce un descărcător au
tomat unde se va separa 
sterilul din cărbune. Ac
ționăm, de asemenea, 
pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de îm
bunătățire a calității pro- 

Debutul 
i c pe luna 
precum și re- 

prodigioase la 
de cărbune ob- 

februarie,

în- 
se 

' în. 
tri- 

trom- 
pe

extracția
, ținute și în 

perseverența cu care ac
ționează întregul nostru 
colectiv pentru reduce
rea costurilor de produc
ție constituie o garanție 
sigură că realizările mi
nerilor din Uricani vor 
fi pe măsura marilor e- 
venimente politice ale a- 
cestui an.

unii de recuperare și re- cît mai eficiență-a forței, 
condiționare a diferitelor de muncă și a utilajelor

Rodul preocupărilor
(Urmare din pag. 1) ția că aceste eforturi sînt 
' ■ ■ ȚJ-E.,'\' ■’ — exemplare. Faptul că mina

amintită a obținut în a- 
nul 1983 bonificații în va
loare -de peste 17-milioa
ne lei, dovedește că se 
poate acționa corespun
zător. Dovada cea mai e- 
locventă o constituie 
zultatele 
Reducerea 
cenușă cu 
umidității 
au condus 
nei bonificații de 2390 to
ne cărbune. De asemenea, 
luna februarie situează re
zultatele bune la aceeași 
cotă. Pînă în 25 februarie 
procentul de cenușă înre
gistra o îmbunătățire de 
1,1 puncte, bonificația ci- 
frându-se la 1998 tone. Deci 
rezultatele bune pot — și 
trebuie — să fie conti-

; nuate. Este nevoie numai 
' 11 ' ' , ' pre'ocupa-

zările colectivului de oa- re, dăruire, și respect pen- 
‘ tru calitatea propriei munci, 

adică pentru calitatea 
cărbunelui brut extras și

Ec. Ion GEANĂ, 
contabil șef, secretar ad
junct al comitetului de 
partid — I.M. Uricani

neri, 24 februarie s-a 
desfășurat concursul „Sa
nitarii pricepuți".
clasele V—X clasamentul 
a fost următorul: locul I 
— Școala generală nr. 2; 
locul II — Școala nr. 3; 
locul III — Școala nr. 1. 
La clasele I—IV ordinea 
a fost următoarea: locul 
1 — Școala gen. nr. 1, 
locul II — Școala nr. 3, 
locul III — Școala nr. 2.

Sîmbătă, 25 februarie 
s-a desfășurat faza oră
șenească a concursului

La

patrulelor școlare. Des
fășurat la cinematogra
ful „Cultural", cu spri
jinul pit. Ioan Tabun și 
serg. major (Jheorghe 
Catargiu de la biroul cir
culație al miliției orașu
lui Lupeni, concursul a 
reliefat cunoștințele 
meinice ale elevilor 
s-au clasat în fina] 
următoarea ordine.
sele V—X:
Școala generală nr. 
locul- II ■ 
lă nr. 2 
locul I -
2, locul II —• Școala ge
nerală nr. 3, Școala ge
nerală nr.

locul I

te- 
care 

în 
da

1,
Școala genera- 
clasele I—IV: 

Școala gen. nr.

1: ■
Al. TĂTAR

Cu planul la desfacerea de mărfuri depășit
iar sectorul alimentar 101 
la sută. Planul la vînzări- 
le din p r o du c ț i a 
proprie a laboratoarelor 

a fost depășit cu 11 la 
sută. Rezultatele bune ob-

întreprinderea comer
cială de stat alimentara 
și alimentație publică din 
municipiul Petroșani a a- 
sigurat în luna ianuarie o 
bună aprovizionare cu măr- ....... ,

. furile solicitate de popu-- ținute în prima lună a a- 
lațîe. Ca urmare planul la 
desfacerea de mărfuri a 
fost depășit cu un milion 
de; lei, sectorul de alimen
tație publică și-a realizat 
sarcinile de plan în pro
porție de 106,68 la sută,

cestui an sînt continuate 
și în luna februarie, cînd 
desfacerea de mărfuri că
tre populație a continuat 
în aceiași ritm, asigurîn- 
du-se depășirea sarcinilor 
de plan. (Gh.B.)

Deci, cu unele oscilații 
la indicatorul „umiditate", 
calitatea cărbunelui ! obți
nut la mina Vulcan de
monstrează cu prisosință 
roadele 
majore 
Firesc, 
tate, și 
le sînt 
venite. _______ ...
nute ătl evidențiat o serie 
de’ formații care nu-și me
najează forțele pentru ca 
rodul muncii lor să poarte 
ambele atribute esențiale: 
cantitate, dar și calitate. 
Iată cîțiva șefi de briga
dă: Vladimir Șorodoc (sec
torul I), Gheorghe Iascu 
(II), Mihai Teu (III), Au
gustin Cucută (IV), Traian 
Borșa, Paraschiv Ciurăs- 
cu și Ioan Bud (V). -

Cifrele oglindesc, reali- de organizare,

meni ai muncii de Ia mi
na Vulcan în domeniul 
calității și constituie un 
suport ideal pentru afirma- livrat economiei naționale.

Imagine din noul ate
lier de croitorie’ mixtă 
din Petroșani.
Foto: Cristian ȘTEFAN |

unei preocupări 
în acest domeniu, 
ca în orice activi- 
aici exemplificări- 
necesare și bine- 
Rezultatele obți-

re- 
lunii ianuarie, 
procentului de 
0,6 puncte și ' a 
cu 0,1 puncte 
la obținerea u-

mie de forță de muncă, 
vom reveni.

Un
VII 

la 
prin

RAȚIONALIZARE, 
colectiv din sectorul 
al I.M. Petrila a pus 
punct Un dispozitiv
care se împiedică conside
rabil căderea . cărbunelui 
transportat pe banda de 
1000 mm. Asupra acestei 
raționalizări, prin care se 
realizează o mare econo-

După două decerni A 
în slujba celei de a țap- r 
tea arte, responsabila ! 
cinematografului „Cui- 
tural" din Lupeni, Iu- : 
liana Zamfir, a trăit, 1 
zilele trecute, clipa sa- ț 
tisfacției depline — ie-1 
șirea la pensie. Festivi- : 
tatea, la care a partid- ) 
pat ți conducerea Intre- i 
prinderii cinematogra- , 
fice județene, a prilejuit ! 
un bilanț remarcabil — 
peste 10 000 000 de spec-1 
tatori, înregistrați în a- .< 
ceasță perioadă la cine- ț 
matograful „Cultural" i 
niai bine de 30 de in- ) 
tîlniri ale publicului ci-1 
nefil din Lupeni cu in- ( 
terpreți ți creatori de / 
frunte ai peliculelor ro- i 
mânețti. De asemenea, | 
trei ani.: consecutivii 
(1980—1982), colectivul j 
condus de Iuliana Zam- ț 
fir a ocupat locul I pe i 
țară la concursul pen-1 
tru difuzarea culturii]

ELIXIRUL 
TINEREȚII 

■a■■•ataaaaaaaaaaaaaaaai 
prin filme românești. ? 
Să mai amintim ți fap- I 
tul că Iuliana Zamfir a ț 
fost inițiatoarea, în ju- i 
dețul nostru, a prezen- J 
tării filmului de infor-1 i 
mare politica și del 
popularizare a normelor) ; 
de protecție a muncii, a I : 
peliculelor dedicate ma- i 

1 rilor aniversări ale, pa- ! 
\ porului nostru, difuzate i 

în aer liber.' ' ț
. Cine este, în viața de t 

, toate zilele, Iuliana) 
< Zamfir ? O femeie sim-\ 
> plă, soție de miner, de i 

asemenea pensionar, ca- J 
( re și-a crescut cu mul-' ■ 

lă dragoste și responsa-1 
bilităte cei trei copii. : 
Intre funcțiile și • 
onorurile pe care le dc- i 
ține și în prezent, sub- 1 
bliniem faptul că este \ 
deputată în organul i 
local de stat, încă din ’ 
anii ’60. De asemenea,) 

i este recunoscuta,' prin l 
J inițiativele sale ‘ gospo- ) 
ț dărești, ca vlcepreședin- j 

tă a comisiei orășenești l - 
de femei, dar și ca se- l ■ 

1' cretară a. unei organi- 1 
zații de partid pe car- jE 
tier. Iuliana Zamfir 
ieșit la pensie. Am in-!’ 
tilnit-o totuși, după cî- } 
teva zile, la comitetul V 
orășenesc de partid,/. 
răspunzînd cu prompti- l 
tudine sarcinilor încre- ț 
dințate. :

— După anii de mun- ) 
că vine binemeritata ț 

vreme a odihnei. Ca t 
membru de partid, ca ) 
cetățean, trebuie să răs- ț 
punzi sarcinilor cit ești i 
în stare să lo .
Din aceste 
lități nu se 
pensie.

lata deci, j imm,. •
biografii trăite în mod ț 
exemplar, al tinereței 1 
fără bătrînețe. 1

Ion VULPE 1

1 I
* '

Risipă evidentă ce trebuie curmată!
(Urmare din pag. 1)

gazia de produse finite 
care , „scăldau" în lumină 
plinea rumenită, La sesi
zarea noastră ni s-a dove
dit că există întrerupătoa
re selective și a rămas a- 
prins doar un bec, 
mult decît necesar 
tru perioada cînd nu 
iu< rează în magazie, 
asemenea.
iămă,
sura 
deau 
dînd în lumină sacii, ceea 
ce înseamnă
brica de pîine se consuma 
energia inutil... cu sacuL
' ■ LUMINĂ ALBĂ CA 
LAPTELE. DAR NU LA 
FEL DE UTILA. La intra-

♦—----
ZIUA FRUNTAȘILOR 

ÎN PRODUCȚIE; Din ini
țiativa comitetului sindica
tului de la I.P.C.V.J., sec
ția de preparare a cărbu
nelui Coroești, a organizat, ’ 
sîmbătă, 25 februarie, 
„Ziua fruntașilor în pro
ducție". Desfășurată la clu
bul sindicatelor din Vul
can, această acțiune a fost 
dedicată colectivului de 
preparatori din formația

fabrica 
ne-au

:rea în 
lactate ,
ți a luminile care ardeau 

în încăperile de la etaj. 
Din capul locului trebuie 
să precizăm că la acea 
oră în fabrică, în afară de 
paznic, lucrau doar... trei 
muncitoare și un maistru.

de produse 
atras aten-

mai sînt 
ceea ce 
sirea de

mai i
pen- Lucrau este un fel de a 

se 
De 

în magazia de 
vi.de nu se desfă- 

iiici c activitate, ar- 
inutil 3 becuri scăl-

spune pentru că de fapt 
așteptau o mașină pentru 
descărcat. Deci activitate 

redusă, situație în care nu
mărul becurilor aprinse 
era mult prea mare. Lu
mina albă ca laptele inun- 

că la fa- da fără rost sala de brân
zeturi, pe cea de pasteu- 
rizare, de îmbuteliere, pre
cum și laboratorul de ana
lize care era închis. . Este 
așadar limpede că la fa
brica de produse lactate

multe de făcut în 
privește economi-’ 
energie.

★
Iată doar cîteva aspecte 

negative despre modul cum 
s-a înțeles în unele colec
tive de muncă problema 
majoră a economisirii de 
energie. Cei vizați ar tre
bui să înțeleagă că fieca
re , kilowatt/oră consumat 
fără rost înseamnă mai 
puțin lapte și mai puțină 
pîine, ne afectează deo
potrivă pe toți, iar econo
misirea este o datorie ce
tățenească, este în ultimă 
instanță o problemă de 
conștiință. Sperăm ca mă
surile ce-se vor întreprin
de vor preîntîmpina res
pectarea unor aspecte de 
genul celor întîlnite.

I

le rezolvi. , 
responsabi- ‘ 
iese:.. la \ 
filmul unei I

sala c.o.m. de la mina U-
un

condusă de maiștrii A- 
lexandru Buruiană și Ion 
Urechescu, care a obți
nut locul I pe ■'întreprin
dere în întrecerea socialis
tă pe anul 1983. (Gh. O).-

♦--------
CURSURI

CARE. La mina Petrila se își organizează 
primesc înscrieri la cursul 
de calificare pentru me
seria de artificier, la care 
vor participa peste 30 mun
citori. > -

4---------
SCHIMB DE EXPERIEN

ȚA. Mîine, la ora 15, în
Mim " ■■mr'' ’im .»«*■«■(■• *•■■■■

ricani va avea loc 
schimb de experiență în
tre brigăzile de mineri ale 
întreprinderii. în cadrul 
acțiunii, brigadierul Pe
tru Mandriș va împărtăși

DE CALIFI- din modalitățile prin care 
procesul 

de producție pentru a ob
ține rezultate bune pe 
frontul cărbunelui.
♦----—
DEPĂȘIRI DE

Prin diversificarea
selor oferite spre

PLAN, 
produ- 

vînzare

și o servire civilizată, co
lectivul cantinei restaurant 
din Petroșani, condus 
Georgică Ceaureanu, a 
dicat cota realizărilor 
nice ,1a peste 20 000 
depășind sarcinile aferen
te lunii februarie cu peste 
100 000 lei. Felicitări !

NOI CAPTĂRI DE A- ..
PA. Pentru asigurarea 
unui debit zilnic sporit de 
apă, pe măsura necesități
lor impuse de dezvoltarea ■ 
urbanistică, în orașul Lu-

de .. 
ri- 

zil- 
lei,

peni va fi construit 
n ou rezervor pentru 
potabilă. Se prevede 
noul rezervor să fie fina-
lizat în ultimul trimestru 
al anului. O captare pen
tru apă va fi realizată și 
la Livezeni. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

vi.de
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¥ Duminică, pe pîrtiile din. împrejurimile Văii Jiului, în cadru! „Daciadei", s-a desfășurat 
Etapă întrecerilor sportive de iar ne, pe localități, 

premergătoare Cupei ziarului „Steagul roșu“ la schi'
Ștraa Lupeni Amp|ă participare, 

întreceri viu disputate
Etapa 

gătoare 
diții a

de masă premer- Iată 
trate :
ranțe, sub 5 ani: locul I — 
Codruța Domokos: copii 
mici, fete: Claudia Andrei, 
Anca Bogdan; băieți: locul 
I — Eduard Anger, Cătă
lin Boca, Marius Hațapuc 
(toți cu același timp, 30 
secunde), II Claudiu Ol- 
teanu, Gabriel Gabor; ca
tegoria copii mari, fete: 
Melinda Nivelt; băieți: lo
cul I — Adrian Barna, II 
Tiberiu Tofalvy, III Sorin 
Corpadea. Juniori: locul I 
Ioan Mologean, II Samir 
Macavei și Ștefan Tofalvy 
(cu același timp realizat) 
III Cristian Popescu. Schi
ori pînă la 30 ani: Benia- 

. min Cioantă, Alexandru 
Kadas; categ. 30—40 ani: 
Bella Pleșa; categ. 40—50 
ani: Ioan On, Constantin 
Barna, Ioan Botar; categ. 
50—60 ani: Adalbert Ka
to, Iosif Racolța, Ioan 
Morariu; categ. peste

celei de-a X-a e- 
concursului de 

schi dotat cu cupa ziaru
lui „Steagul roșu" a atras 
la cabana Straja 64 de 
schiori, reprezentînd toate 
categoriile de vîrstă, nu
meroși amatori. Ceața dea
să și Vîntul deosebit de 
rece n-au împiedicat des
fășurarea concursului.
Formația „Salvamont" Lu
peni, în frunte cu dr. Li
viu Durghinescu, au asi
gurat, prin stațiile de ra
dio portative, o bună legă
tură între start și sosire. 
Este îmbucurătoare parti- 
ciparea numeroasă la con
curs a tinerilor schiori de 
|a clubul sportiv „Pionie- , 
rul", care au oferit evolu
ții spectaculoase, dove
dind o bună pregătire.

Concurenții au avut de 
străbătut 32 de porți în
tr-o probă de combinată 
alpină, pe o apreciabilă 
diferență de nivel.

rezultatele înregis- 
categoria tinere spe-

ani: Simion Cioflica, An
drei Anger.

Recordul de timp al pîr- 
tiei a fost realizat de Be
niamin Ornantă (14 sec), fi
ind urmat de Ioan On (18 
sec), Angelica Vraja (20 
sec). Intr-un cadru festiv, 
celor trei performeri 
pîrtiei le-au fost 
cupe, iar pentru 
trei locuri, tuturor 
terilor pe categorii 
tă le-au fost înmînate din 
partea ziarului „Steagul 
roșu" diplome.

Adresăm pe această ca
le calde mulțumiri tova
rășilor Mihai Maxim, A- 
dalbert Kato, Iosif Racol- 
ța, Bella Pleșa, Simion 
Cioflica și Mihai Roth, tu
turor membrilor forma
ției locale „Salvamont", 
personalului teleschiului și 
telescaunului pentru spri
jinul acordat în organiza
rea și desfășurarea con-

ai 
oferite 

primele 
cîștigă- 

de vîrs-

Viorel STRAUȚ

in Șesul Aninoasei
în Aninoasa există, fără 

îndoială, mulți iubitori ai 
sporturilor de iarnă. S-a 
văzut aceasta în toată iar
na bogată în zăpadă în ca
re jne aflăm, inclusiv în 
ulb.ma duminică, în Șes, 
singurul loc din apro
pierea Văii Bîrnelor ce 
continuă, spre vest, Valea 
Aninoasei, și a Frunții 
Urșilor în care, datorită 
existenței unui strat gros 
de zăpadă, au putut fi a- 
menajate- pîrtiile
întrecerile de săniuțe și 
schi â etapei pe localități 
din cadrul celei de a X-a 
ediții a Cupei ziarului 
„Steagul roșu".

înainte de sosirea con- 
curenților — copii din 
clasele mari ale Școlii ge
nerale nr. 1 — a tinerilor 
și a numeroșilor specta
tori — în Șes s-au aflat 
marii pasionați de schi 
Vasile Tămaș, maestru al 
sportului, minerii 
Herlea, Traian Cerna 
Alexandru Komiives, 
cum Și lăcătușul Ilie 
lan, acum pe post de 
banier". Dimineața

să și zăpada aspră au fa
cilitat, de asemenea, bu
na desfășurare a între
cerilor. Profesorii Elenă" și 
Teodor Trifaș competenți 

organizator} și . pasionați 
sprijinitori ai acțiunii, i-au 
invitat mai întîi la start pe 
copiii cu, săniuțele. între
cerea a dat cîștig de cauză, 
la băieți, elevilor Liviu 
Stane, Florin Pîrvulescu, 
Nicolae Jurca și Ion Iler- 
lea, situați . pe primele 
locuri la categoriile de 
vîrstă stabilite, iar la fete 
Emiliei Petrescu și Elenei

copiii 
cerea 
la 
Stane, 
Nicolae 
lea, 

pentru locuri la 
vîrstă 
Emiliei 
Rafira.

Concursul de schi a fost 
cîștigat, în ordine, de 
Florin Pîrvulescu, Mihai 
Puncs, Nicolae Corlan și 
Gheorghe Codrea.

Cîștigătorilor primelor 
trei locuri le-au fost în
mînate diplome și cupe.

Adresăm mulțumiri tu
turor celor care au contri
buit la buna desfășurare a 
întrecerilor pe pîrtie, pre
cum și comitetului sindi
catului I.M. Aninoasa pen
tru stimulentele acordate 
concurenților cîștigători. 
(T.Ț.)

Ioan,
Și.

pre-
Cor-
„ca- 

geroa-

Pasu Vîlcan

La linia de start a 
concursului de schi de 
pe dealul Chicera din 
Lonca.

Foto: Șt. NEMECSEK

Cîștigătorilor concursului de sanie desfășurat la 
Aninoasa le sînt înmînate diplome, cupe și nume
roase alte premii.

Foto : T. TRIFA

La Uricani

Amuzament pe zâpadâ
în timp ce schiorii con- 

sacrați au fost prezenți 
duminică pe pîrtiile de la 
„Straja" Lupeni, micii 
sportivi ai Uricaniului s-au 
bucurat de plăcerile unei 
zile consacrate sporturilor 
de iarnă. într-o atmosfe
ră tonifiantă, de voie bu-

La cabana „Pasu Vîl
can", în condiții deosebit 
de grele, care însă nu i-au 
descurajat pe cei aproape 
100 de concurenți, de di
ferite vîrste, care s-au a- 
liniat la start, duminică a 
avut loc „Cupa schiorului 
vulcănean", competiție cu 
larg răsunet, intrată în 
tradiția sporturilor de iar
nă din această localitate.

Desfășurată pe categorii 
de vîrstă, competiția a în
registrat următorii cîști
gători: băieți, pînă la 10 
ani, Alexandru Vass (ju- Daniela Mureșan; 
nior), Tiberiu Jurj; 10—14

ani, Paul Bogdan Stoica, 
Nicolae Sergiu Sasan, A- 
drian Maca vei; 15—20 ani, 
Mircea Incze, Petre Buică, 
Lorincs Kovacs; 20—30 
ani, Alexandru Vass (se
nior) Marcel Calotă; 30— 
40 ani, loan Ilorincaru, 
Teofil Baczai; 40—50 ani, 
Ludovic Deak, Vitorio 
Lasso, Aurel Bîldea; peste 
50 de ani, Costache Grigo- 
re Vasiliu; fete, pînă Ia 10 
ani: Fănică Maria Pleșa, 
Diana Dalea; 10—14 ani,

15—20
Eva Vass; 20—30 ani, Ga-

El eonora 
ani: Ro-

s-au o-

Uupa schiorului vulcănean“
briela Navrady, 
Hunuzău; 40—50 
zalia Kovacs.

Cîștigătorilor li
ferit diplome și premii din 
partea Consiliului orășe- 

_ nesc de educație fizică și 
sport și Consiliului oră
șenesc al sindicatelor. De 
asemenea, primilor cla
sați le-au fost acordate di
plome din partea redacției 
ziarului „Steagul 
Petroșani, ■ pentru 
pregătire sportivă și parti
ciparea activă în acțiunile 
de masă întreprinse in o- 
rașul Vulcan. (I.M.) I

roșu“ 
buna

nă, pe pîrtia de la zona 
de agrement a orașului s-a 
desfășurat faza orășeneas
că a concursurilor de schi 
și sanie, dotate cu cupa 
„Steagul roșu". în întrece
rile pasionante, presărate 
nu iu puține evenimente 
amuzante, la care au parti
cipat zeci de școlari au 
cîștigat : la sanie, fete : 
Eva Kendy, Sara Kendy, 
ambele de la Școala gene
rală nr.. 1, Valentina Cri- 
șan. Casa de copii școlari. 
Băieți: Constantin Cris- 
tescu, Casa de copii șco
lari, Ion Mîrza și Cons
tantin Ciubotaru, de la 
Școala generală nr. 1. 
Schi, băieți: Lazăr Szasz, 
Constantin Fedeleș, Ion 
Matei, toți de la Școala ge
nerală nr. 1.

Cîștigătorilor le-au fost 
înmînate diplome din par
tea redacției ziarului „Stea
gul roșu". Dar, cîștigători 
au fost, de fapt, toți par- 
ticipanții la aceste între
ceri ale sporturilor de iar
nă, la jocurile zănezii.

Viorel JUDE, 
Uricani,

Un concurs
multe

frumos și... 
trofee

Sîmbătă, pînă seara tîr- 
ziu s-au tot făcut pregă
tiri pe dealul Chicera din 
apropiere de Lonca. A 
doua zi tot materialul a- 
dunat a fost plantat pe 

Fanioanele, cetina 
lo-

a con- 
Ipin dă- 

c e r e i un 
s p e c t sărbăto

resc. Oameni inimoși cum 
sînt Eugen Szocs, Gheor- 
ghe Rusu și Ștefan Rusu, 
Alexandr” Bardony și Va- 
sile Stelea s-au sculat mai 
de dimineață pentru a pri
mi oaspeții — concurenți. 
A fost improvizată și o le
gătură telefonică între 
„Start" și „Sosire" pentru 
a se putea face un crono
metraj cîtf mai exact. Pen
tru aceasta s-a' făcut apel 
la capacitatea organizato
rică și experiența profe
sorului Dan Cocor și a 
colegilor săi Nicolae Cor
dea și Beniamin Țipțer, 
care au efectuat arbitrajul. 

Seriozitatea . deosebită 
eu care acești oameni ini
moși reuniți în grupul 
„Montana", au pregătit pîr
tia, numărul mare de cupe 
„puse în joc" au atras iu
bitorii de munte și aer 
curat, mulți dintre ei fi
ind pur și simplu specta
tori. Cei peste 40 de con
curenți, copii sau vîrstnici,

s-au întrecut cu secunde-j 
le în bătălia sportivă pen-1 
tru primele locuri. Cine »j 
fost cîștigățor ? Toți cei l 
care au urcat în această? 
dimineață sus pe Chicerea, . 
stînd în aer curat, 
bătaia vîntului. Au. de
monstrat acest lucru o- 
brajii îmbujorați și pofta 
de mîncare ce a golit sa
coșele cu de-ale gurii.

Unii însă, care au obți
nut cei mai buni timpi 1»; 
probele alpine, s-au întors ! 
acasă cu cîte o cupă și o 
diplomă acordată de zia
rul „Steagul roșu", care a 
patronat duminică între
cerile alpine de schi și ce
le de sanie.

Iată și cîștigătorii pe ca
tegorii de vîrstă: . clasei» 
J—IV: Sorin Barabaș, Flo
rin Dorneanu, . Gheorghe 
Rusu; clasele V—VIII: Hus-' 
ti Botar, C. Băgăianu, 
Daradici; clasele IX—XIIiI 
Emilian Vachold, L. TdrbUtț 
D. Miculaș; 18—30
ani; Alexandru Bardonjfl 
și Nicolae Buda, Ștefan’ 
Rusu, Dorin Oaidă; peat*' 
30 de ani: Gheorghe RuswJ 
dr. Lelu Preda, Nicolae4 
Cordea.

Deși n-a fost soare și 
bătut vîntul, pe 
încălzit pasiunea 
munte, pentru 
în aer ..
frumoasă pentru

toți ■ 
pentru, j 

penuu mișcarea^ 
liber. A fost o xri 

toți.
C. DRAGOȘ

La concursul de 
diplome i-au răsplătit

sanie din U 
pe câștigătorii probei.

Foto : I. PRICOP
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Parîn-

Lucrările celei de-a Xlll-a sesiuni 
a Comisiei guvernamentale mixte 

de cooperare româno-franceză
h PARIS 27 (Agerpres). —

Paris au început luni 
tiucrările celei de-a XIII-a 
^sesiuni a Comisiei guver- 
^hamentale mixte de co- 
' operare economică, indus
trială și tehnico-științifică 
româno-franceză. Delega
ția română este condusă 
de Gheorghe Oprea, prim- 
viceprim-ministru al gu
vernului, președintele păr
ții române în Comisia mix
tă. iar cea franceză de E-

dith Cresson, ministru) 
comerțului exterior și tu- . 
rismului, președintele păr
ții franceze. Conducătorii 
celor două delegații au 
exprimat, dorința recipro
că de a contribui în-mod 
concret la găsirea de noi 
căi și mijloace 
pulsionarea 
franco-române, 
plan bilateral, 
terțe piețe.

pentru im- 
conlucrării 
atît 
cit și

pe 
pe

VIENA 27 (Agerpres). — 
La Viena s-au încheiat lu
crările celei de-a XXX-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U. 
privind condiția femeii, la 
care au luat parte repre
zentanți ai celor 32 de sta
te membre, precum șl de
legați ai unor organizații 
internaționale și ai unor 
mișcări de eliberare na- 

j țională. Comisia a examinat 
j o gamă largă de probleme 

privind participarea feme
ilor la viața politică, eco-

la
împotriva cursei

. «t ■

Sesiunea Comisiei O.N.U. 
privind condiția femeii 

nomîcă și socială a țărilor 
lor, Ia eforturile pentru 
progres și dezvoltare, 
lupta
înarmărilor, pentru dezar
mare și pace.

Comisia a adoptat . un 
raport final care va fi su
pus spre examinare Con
siliului Economic și Social 
al O.N.U. (ECOSOCj, pre
cum și o serie de rezolu
ții în problemele dezbă
tute.

Situația 
din Liban

BEIRUT 27 (Agerpres).
— După'o situație de calm 
relativ înregistrată în pri
mele ore ale dimineții, luni 
au fost reluate tirurile cu 
arme automate și mortie- 
re în zona liniei de demar
cație care separă partea 
estică de cea vestică a 
Beirutului, transmit agen
țiile internaționale de pre
să. Obuzele de artilerie au 
căzut în cartierele rezi- 

L dențiale din estul capita- 
j ifii și în perimetrul Pală- 
i tui ui prezidențial de la

Baabda (din partea sudi
că a Beirutului).

în paralel, s-au desfă
șurat puternice dueluri de 
artilerie în regiunea Souk 
£I-Gharb între forțele li- 

, baneze fidele președintelui 
J Amin Gemayel și, milițiile 
druze.

■ LA DELHI S-AU 
DESCHIS lucrările reu
niunii Comitetului Per
manent al Conferinței 
a șapte state sud-asia- 
tice în problemele co--• 
operării regionale
(SARI), la care partici
pă reprezentanți din 
Bangladesh, Bhutan, 
India, Maldive, Nepal, 
Pakistan și Sri Lanka.

Ac)iuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară

COPENHAGA 27 (Ager- re cer încetarea cursei 
preș). — Participahții lă : înarmărilor, în special a 
conferința anuală „Creș
tinii pentru dezarmare", 
desfășurată în orașul da
nez Fredericia, și-au ex
primat profunda îngrijora
re în legătură cu agrava
rea, din ultimul timp, a 
situației internaționale. A- 
pariția de noi tipuri de 
arme de distrugere în ma
să șl creșterea cheltuie
lilor militare sporesc pe
ricolul unei catastrofe 
termonucleare, au relevat 
ei.

Intr-un document, par- 
ticipanții au adresat gu
vernului și parlamentului „ 
danez cererea de a mili
ta pentru înghețarea ime
diată a arsenalelor nucle
are.

la înarmărilor, în special 
celei nucleare, și procla
marea Canadei ca zonămarea Canadei 
denuclearîzată. Totodată, 
ei au cerut guvernului ca
nadian să renunțe Ia ex
perimentarea pe teritoriul 
național a rachetelor nord- 
americane „Cruise".

★

★
LONDRA 27 (Agerpres). 

— Hotărirea guvernului 
conservator al Angliei de 
dotare a forțelor militare 
britanice cu rachete nu
cleare de tipul „Trident-2" 
va contribui și mai mult 
la deteriorarea situației 
internaționale, s-a relevat 
în cursul unei conferințe 
consacrate problemei pre
întâmpinării catastrofei 
nucleare și activizării lup
tei pentru pace, care a a- 
vut loc la Manchester. 
Reuniunea a fost convoca
tă din inițiativa organi
zației britanice „Mișcarea 
pentru ' dezarmare nuclea
ră1’, care a inițiat în ulti
ma perioadă numeroase 
acțiuni în favoarea dezar
mării și păcii. ■ ■' ■

BERLIN 27 (Agerpres). 
— Partidul Socialist Unit 
din Germania și Partidul 
Comunist Francez se pro
nunță în favoarea colabo
rării dintre toate partide
le comuniste, socialiste, 
social-democrate, dintre 
toate forțele care doresc 
pacea și încetarea cursei 
înarmărilor — se sublinia
ză în declarația comună 
dată publicității la înche
ierea convorbirilor dintre 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
și Gedrges Marchais, se
cretar general al P.C.F. 
Totodată, declarația spri
jină aspirația spre echita
te, progres social, demo
crație, eforturile de dezar
mare.

★

★
OTTAWA 27 (Agerpres).

La Toronto au luat 
sfîrșit lucrările Congresu
lui canadian pentru apă
rarea păcii. Delegații au 
adoptat o rezoluție în ca

BONN 27 (Agerpres). — 
Intr-o declarație a parti
zanilor păcii din R.F. Ger
mania, dată publicității la 
Stuttgart, se subliniază ne
cesitatea de a se milita 
pentru suprimarea arme
lor nucleare de pe conti
nent. Documentul relevă 
că la amplele manifestații 
antirăzboinice din 
tă țară, din luna 
a.c., vor participa 
30 000 de persoane, 
a-și exprima

aceas- 
aprilie 

peste 
pentru 

‘ i dezacordul 
față de politica înarmări
lor, în special a înarmă
rilor nucleare.

Reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor 
Grupului de la Contadora

Ei dezbat toate propune-CIUDAD DE PANAMA
27 (Agerpres). — Incepînd rile de pace avansate pî- 
de luni la Ciudad de Pa
nama se desfășoară lucră
rile Reuniunii miniștrilor * 
relațiilor externe din țări
le Grupului de la Conta
dora — Columbia, Mexic, 
Panama și Venezuela — 
consacrate continuării e- 
forturilor de pace în Ame
rica Centrală- — transmi
te agenția Prensa Latina.

nă în prezent în regiune, 
precum și modalitatea in
cluderii acestora în pro
iectele de documente care 
vor constitui baza de ple
care pentru elaborarea 
textului definitiv al Trata
tului de pace în America 
Centrală, care ar urma să 
fie semnat la sfîrșitul lu
nii aprilie.

99€iocnire S.U.A. — Japonia în legătură 
cu liberalizarea financiară66

și au a- 
japoneză 
presiunile 
crescînde 

această te-

a fost

Statele Unite au dat Ja
poniei o lună pentru a ve
ni cu un plan de libera
lizare financiară 
vertizat partea 
în legătură cu 
protecționiste 
din S.U.A. pe 
mă.

Avertismentul
dezvăluit la sfîrșitul a do
uă zile de tratative ame- 
ricano-nipone la nivel ri
dicat referitoare la pro
movarea utilizării yen-ului 
în tranzacții internaționa
le și la deschiderea Japoni
ei pentru penetrația com
paniilor și capitalului stră
in prin liberalizarea pie
țelor sale de capitaluri și 
financiare.

llf scurt
DELEGAȚII DIN 23 DE 

ȚARI latino-americane și 
caraibiene au adoptat „De
clarația de la Cartagena" 
— document care sublinia
ză necesitatea 
forme urgente 
Iui monetar 
internațional", 
rii „ .' .
tagena" se pronunță,

unei „re- 
a sistemu- 
și financiar 

Semnata- 
,Declarației de la Car- 

de 
asemenea, pentru întări
rea proceselor democra
tice în regiune și atenuarea 
tendințelor de militarizare.

Surse oficiale 
au recunoscut că 
ile dintre ministrul 
junct de finanțe american, 
Beryl Sprinkel și vicemi-

japoneze 
discuți- 

ad-

Din presa străină
(AGENȚIA REUTER)

nistrul de finanțe nipon, 
. Tomomitsu Oba, au fost 

dure. întrebat dacă ter
menul din martie implică 
și posibilitatea unor re
presalii din partea S.U.A., 
Sprinkel a răspuns: „Nu, 
dar avem un interval li
mitat pentru rezolvarea 
acestor chestiuni". Statele

Unite nu pretind măsuri 
concrete pînă la 23 martie, 
dar doresc cel puțin un 
program pentru aplicarea 
lor. ■. - ' ■ '

S.U.A. speră ca măsuri
le ce vor fi avansate să 
ducă la mărirea valorii 
yen-ului în schimburile 
monetare internaționale și, 
prin aceasta, să facă măr
furile americane mai 
competitive. Avînd în ve
dere alegerile prezidenți
ale din S.U.A. din noiem
brie a.c., negociatorii a- 
mericani depun eforturi 
asidue pentru a reduce u- 
riașul dezechilibru comer
cial dintre Japonia și res
tul lumii occidentale...

■/- (Agerpres)

PREȘEDINTELE CO
MITETULUI EXECUTIV 
AL ORGANIZAȚIEI PEN
TRU ELIBERAREA pa
lestinei, Yasser Arafat, 
a declarat că există un 
dialog deschis și neîntre
rupt între principalele 
componente ale mișcării 
palestiniene — „Al Fatah", 
Frontul Popular pentru E- 
liberarea Palestinei, Fron
tul Democratic pentru Eli
berarea Palestinei și Parti
dul Comunist Palestinian. 
După cum relatează agen
ția de presă kuweitiană 
KUNA, la o recentă întru
nire a Uniunii studenților 
palestinieni, desfășurată 
la Alger, Yasser Arafat a 
subliniat că rezultatul a- 
cestui dialog va permite 
identificarea unui consens 
politic și a unei poziții co
mune pe, arena palestlniâ- 
nă.

i 
I 
I
I
I
I
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FILME
PETROȘANI — 7 

iernbrie: Elvis; 
Cîntecul viorii; 
gul: Competiția.

LONEA: Viață 
culară.

ANINOASA: Al
VULCAN 

rul: Agonia, I—II.
LUPENI — Cultural: 

Dublu delict.
URIC ANI: Galbenul nu 

e numai culoarea 
lui.

. -15,00
| 15,05
' 15,15

MMM

parti-

6-lea.
Luceafă-

soare-

TV
Telex.
Cărți și idei.
Clubul tineretului 
— serbările zăpezii.

15.30 Amfiteatru stu
dențesc.

i Karino (color).
I Agrozootehnia 
înțelesul tuturor.

) închiderea progra
mului.

I Telejurnal (parțial 
color).

i Actualitatea în 
conomie.

i Teatru TV: 
„Sufletul fiecărui 
Ioc» 
de Corneliu Leu.

i Revista literar-ar- 
tistică TV.
Un imperativ al 
marii creații: con
tactul permanent cu 
viața (II).

> Videoteca interna
țională (color).

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

22.30 închiderea progra
mului.

20,20

20,35

21,35

21,55

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ
BARBATENI

e-

I
Ii

i i I 
I 
I 
I 
I 
I 

J

cu sediul în Lupeni, strada Mierleasa nr. 24

organizează, în data de 9 martie 1984,

CONCURS pentru ocuparea următoarelor 
posturi:

■ un post inginer minier
I trei posturi de maiștri minieri.

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
de Legea nr. 12 din 1971 și Legea nr. 57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul O.P.I.R. al I.M. Bărbăteni, zilnic între 
orele 7—15.

AUTOBAZA UZINĂ DE TRANSPORT
LOCAL PETROȘANI

strada Iscroni nr. 3

încadrează direct sau prin transfer:

■ conducători auto categoria D, pentru 
transport în comun

■ conducători auto categoriile B, C, E, 
pentru transport tehnologic.

Retribuirea se face conform Legii 57/1974 
republicată și Legii 12/1971.

Informații suplimentare la biroul personal 
al unității, telefon 43328—43622.

Mica publicitate
CU ocazia zilei de naș- serviciu pe numele 

tere, soția, fiica și nepoțe - 
iul Dani, urează scumpu
lui lor Crișan Iosif, 
mul ți ani 1". (307)

CU ocazia împlinirii
14 primăveri, bunicii 
urează 
fericire 
lui lor 
(301)

CAUT urgent femeie în
grijire bolnav. Telefon 
42698. (308)

PIERDUT 
serviciu pe numele 
Angela, eliberată 
I.C.M.M. Petroșani. 0 
clar nulă. (296)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele 
mariu Maria - 
liberată de C.M.V.J.

„La

a 
îi

multă sănătate 
în viată, nepotu- 
Gall Paul (Puiuț).

legitimație
Stere 

de 
de-

de 
Ti- 

Lucica, e- 
. Pe

troșani. O declar nulă. 
(291)

PIERDUT legitimație de

Miha
Ileana, eliberată de I.M. 
Lonea. O declar nulă. (305)

PIERDUT foaie matri
colă nr. 60/29/30 pe nu
mele Farastenie Viorel, e- 
liberată de Școala genera
lă nr. 5 Petroșani, pe da- 

- ta de 19 aprilie 1982. O 
declar nulă. (304)

PIERDUT certificat de 
8 clase pe humele Dedean 
Petru, eliberat de Școala 
nr. 5 Petrila, în anul 1970. 
11 declar nul. (306) . /

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pălici 
Vasile, eliberată de I.M. 
Lonea. O declar nulă. (309)

PIERDUT diplomă de 
absolvire, seria F hr. 40334, 
în meseria de strungar, e- 
liberată de Școala profe
sională Cugir, pe numele 
Biriș Ilie-Dorel, în anul 
1974. O declar nulă. (310)
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