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La Liceul industrial Petroșani

12 MILIOANE TONE *
CĂRBUNE EXTRAS

Permanentă atenție pentru 
formarea viitoarelor cadre 

. in minerit
La încheierea lunii februarie

Noi succese minerească
nazial„ fapt ilustrat și de 
numărul mare de clase re
alizate la treapta întîi, ori
entarea școlară și profesio
nală pentru elevii claselor

4

>

Comunistul Petru Șamo- 
tă ți doi dintre colegii 
din echipa de lăcătuși 
pe care o conduce in ca
drul atelierului mecanic 
de la I. M. Dilja.

SITUAȚIA 
REALIZĂRILOR

(IN PROCENTE)

1. I.M. Livezeni - 163,8

2. I.M. Petrila - 107,7

3. I.M. Paroțeni ■ — 107,3

11. Exploatarea de
cariere Cimpu lui
Neag 55,4-

C.M.V.J.

4. I.M. Vulcan - 106,6

5. I.M. Uricani - 105,3

6. I.M. Dilja 3 ; - 105,0

7. I.M. Aninoasa - 103,2

8. I.M. Bărbăteni - 100,1

9. I.M. Lonea - 100,0

10. I.M. Lupeni - 95,8

■ Cele nouă întreprinderi care și-au realizat 
și depășit sarcinile de plan stabilite pentru luna fe
bruarie, au acumulat împreună un plus de peste 
35000 tone de cărbune, , ș

■ Colectivele întreprinderilor miniere Vulcan 
și Petrila au obținut cele mai mări producții su
plimentare în luna februarie : 7 902 tone, mina-Vul
can și 7 647 tone de cărbune mina Petrila.

■ Trei întreprinderi miniere — Vulcan. Petrila 
și Livezeni au înregistrat de la începutul anului plu
suri care se ridică la peste 10 000 tone de cărbune, 
respectiv — mina Vulcan — plus 14 402 tone, mina 
Petrila — plus 13 973 tone și mina Livezeni — plus 
10005 tone de cărbune.

Una dintre cele mai im
portante și mai complexe 
probleme care se află în 
atenția Liceului industrial 
Petroșani o constituie ori
entarea școlară și profesio- terminale revine aproape 

în exclusivitate școlii noas
tre.

Mijloacele folosite în ve
derea realizării acestui o- 
biectiv sînt variate. Pentru 
atragerea absolvenților de 
gimnaziu spre liceul nos
tru sînt repartizate cadre 
didactice care prezintă la 
întîlnirile cu acești elevi 
planul de școlarizare, foto
grafii cu aspecte din liceu, 
condițiile de pregătire, de 
afirmare la învățătură, in 
sport și acțiuni cultural- 
artistice, oferă relații des-

Prof. Mircea MUNTEANU

nală ce are în vedere atît 
elevii din școlile generale, 
cît și absolvenții treptelor 
întii și a doua. Acest pro
ces implică cunoașterea e- 
levuiui, a aptitudinilor sa
le și punerea acestora în 
deplin acord cu condițiile 
de pregătire oferite de școa
lă și cu necesarul de cadre 
din economia municipiului 
Petroșani, potrivit profilu
lui liceului nostru.

Qacă pentru populariza
rea 'unității, noastre școla
re — profiluri, meserii, 
număr de locuri și clase, 
condiții de instruire și e- 
ducare — colaborăm cu 
profesorii din ciclul gim-
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Vulcan
Colectivul de la I.Cl 

Vulcan și-a realizat sar
cinile de plan la export 
în _ ' \
sută. Valoric, depășirea 
se cifrează la 718 000 lei. 
Produsele fabricate la 
Vulcan se bucură de o
irrimfwmmrrmmmmt
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(Cont. în pag. a 2-a)
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— Sectorul III — plus 3-149 tone ; abataje fron
tale. — Mihai Bucevschi plus 2 800 tone; abataje 
cameră (—) ; lucrări de pregătiri — Petru Molucca 
lucrări de investiții — Mircea Secrieru.

I. M. Petrila
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A X-a ediție a Cupei ziarului „Steagul roșu” la schi

.s

ziarului

(Continuare in pag. a 4-a)(Cont, in pag. a 2-a)

La încheierea celei de 
a doua luni a acestui an, 
minerii Văii Jiului, pu
ternic mobilizați de or
ganizațiile de partid, au 
obținut noi și importante 

- succese, au ridicat pe noi 
trepte calitative hărnicia 
minerească. Rodul bogat 
al abatajelor, cărbunele

extras peste prevederile 
de plan ale lunii februa
rie demonstrează prin e- 
locvența cifrelor, dorința, 
fermitatea și hotărîrea lor 
de a nu scădea ritmul pe

Mobilizîndu-și exemplar forțele, folosind eficient tim
pul de lucru și utilajele din dotare, minerii din cadrul 
brigăzii conduse de Dumitru Boca se mențin in rindul 
formațiilor de lucru cu bune rezultate in cadrul secto
rului V al minei Lupeni. In imagine, brigadierul, în mij
locul schimbului condus de fratele său Mircea Boca.

Foto : N. ȘTEFAN

bună apreciere din par
tea partenerului extern 
— U.R.S.S., avînd 
vedere faptul că la 
tuci le livrate nu 
fost refuzuri sau 
elamâții. La bunele
/.uitate obținute în rele 
două luni, o contribuție 
deosebită și-au adus-o 
formațiile 2A, 2B, 4A și 
4B conduse de Elena
Mandia, Aurica Fornade, 
Euggn Nariță și Vieto-

CLASAMENTUL
hărniciei minerești
La nivelul întreprinderilor miniere, sec

toarelor și brigăzilor la sfîrșitul lunii februarie

L M. Livezeni

— Sectorul IV — plus 4 196 tone ; abataje fron
tale — Ștefan Alba — plus 2 500 tone ; abataje ca
meră — Constantin Ene — plus 168 tone ; lucrări 
de pregătiri—— Francișc Kovacs ; lucrări de inves
tiții ■— Vasile Pavel.

I. M. Paroșeni
— Sectorul I — plus 6 684 tone ; abataje fron

tale — Gavrilă Mesaroș — plus 6 002 tone; abataje 
cameră (—); lucrări de pregătiri — Viorej Poșa ; 
lucrări de investiții — Alexandru Laszlo.

I. M. Vulcan
— Sectorul V — plus 3 954 tone ; abataje fron

tale — Mircea Murărașu — plus 1147 tone ; abata
je cameră — Traian Borșa — plus 2 439 tone; lu
crări de pregătiri — Constantin POrcariu; lucrări 
de investiții — Gheorghe Buță.

I. M. Uricani
— Sectorul II A — plus 4 141 tone,; abataje fron

tale — Petru Mandriș — plus 1500 tone ; abataje 
cameră — Ion Nicolae — plus 1000 tone ; lucrări 
de pregătiri — Ion Sabău ; lucrări de investiții — 
Tanos Doboș ____________

Fără îndoială, cea mai 
reușită acțiune care 
desfășurat pină acum, în 
cadrul serilor 
„Steagul roșit", a fost la i 
Vulcan. Aceeași gazdă pri
mitoare,' la clubul sindi
catelor din localitate, di
rectorul acestuia, Gheor- 
ghe Udangiu, a asigurat 
toate condițiile pentru 
reușita manifestării. Pro
fesorul Tiberiu Socaci, de 
la Liceul industrial din

localitate, împreună cu 
aproape 100 elevi, ne-au 
fost oaspeți, Cum d fost 
Iq Vulcan ? Minunat!
•Un adevărat artist, de

ja cunoscut in Vale, în 
țară- și în străinătate, 
Francișc Nemeth, a pre
zentat asistenței seturi de 
diapozitive de un înalt 
profesionalism, însoțite de 
muzică bine aleasă, adec
vată. Apoi, am admirat i- 
maginile imortalizate pe 
diapozitiv de Ioan Pardos, 
o mai veche cunoștință a 
noastră de la saloanele 
fotografice consacrate. Ne-

lipsit, și de această dată, 
veteranul Vasile Polak, 
neobositul om ele munte 
și subtilul cunoscător al 
tainelor drumeției a pre
zentat flori, din cele pes
te 900 de specii pe care 
le-a fixat pe pelicula de 
celuloid. In pauzele din
tre proiecții, doi tineri ta- 
lentați de la club, Maria 
Moldovan și Mircea Ga

giu au interpretat, cu gust, 
melodii de muzică folk. 
Participanții au fost de- 
săvîrșiți. Drept pentru ca
re, li s-a organizat „ad- 
hoc" o discotecă, realizată

Petroșani
Forestierii de

U.F.E.T. Petroșani au
vrat în cele două luni | 
care au trecut din acest i 
an 1 309 mc celuloză I 

| pentru fag partenerilor | 
“ externi, depășindu-și ast- , 
I fel sarcinile de plan la 
■ evnori ru 509 mo masă .export cu 509 mc masă 

lemnoasă,, și care, are o 
valoare de peste 110 000 
lei. Rezultate deosebi
te au obținut în cele 
două, luni forestierii de 
la sectoarele Iseroni 
Lonea. (Gh.B.)
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cil sprijinul inimoșilor 
Iosif Acs (liderul formați
ei ,,Armonic-grup“) Emil 
Pop și loan Cociș. Prac- - 
tic, clubul sindicatelor din I 
Vulcan a aparținut în ex
clusivitate acțiunii ziaru
lui, toate formațiile artis
tice (teatru, taraf, muzică 
ușoară) care aveau repe
tiție au participat la ma
nifestare. Mulțumim, Vul
can ! .

A. HOFFMAN 
Mircea BUJORESCU
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vedere spre noul cartier Petroșam-Nord ce se conturează cu numeroase blocuri modeme și luminoase, 
adevărate perle arhitectonice ale orașului nostru reședința de municipiu.

Foto : Șt. NEMECSEK

Peste 7 milioane lei 
pentru întreținerea 
fondului de locuințe

Un mare număr de cetățeni, în calitate de chiriași, 
doresc să cunoască programul reparațiilor de locuințe 
pe acest an. Pentru unele detalii pe această temă ne-am 
adresat tehnicianului Ion Nicolae, șeful secției gospodărie 
comunală și locâtivă Petroșani.

— Volumul reparațiilor 
curente pe care E.G.C.L. 
Petroșani are sarcina să le 
efectueze în acest an însu
mează peste 6 milioane de 
lei. Acest volum cuprinde 
în principal lucrări de în
treținere la imobile — 
2 975 000 lei, puncte termi
ce — 1 300 000 lei, ascen
soare — 720 000 lei, repara
ții neprevăzute — 1 048 000 
lei și altele.

— Considerăm că e bi
ne să precizați ce și unde 
anume se vor face?
Potrivit programului (de

finitivat parțial) avem de 
recondiționat terasele la un 
număr de 14 imobile din 
străzile Viitorului, Păcii, 
Independenței, Venus, A- 
victorilor, Republicii - și 
Constructorul. Vom efec
tua, de asemenea, repara
ții la un număr de 111 ca
se acoperite cu țiglă, pe 
străzile Gh. Doja, Grivița 
Roșie, Viitorului, 1 Iunie, 
Oituz. Odată cu aceste re
parații vor fi revizuite și 
coșurile de fum iar jghea
burile și burlanele degra
date se vor înlocui. în 16 
apartamente se vor realiza 
lucrări de combatere a fe
nomenului de condens.. în 
alte 120 de locuințe vor fi 
înlocuite sobele de teraco
tă. Sînt programate și în
locuiri de: pardoseli, din 
parchet și obiecte sanitare, 
revizuiri și reparații la 
instalațiile sanitare, elec
trice și de încălzire. Fac 
parte din reparațiile curen
te și lucrările de întreține
re a celor 36 de ascensoare 
și 18 puncte termice din 
Petroșani.

— Ce se înțelege prin 
lucrările .neprevăzute" ?
— în această categorie 

intră toate lucrările a că
ror necesitate nu a fost 
cunoscută, la modul con
cret, pînă la data aprobării 
programului. Ele sînt cu
prinse totuși, sub forma 
noțiunii „neprevăzute11, ca

valoare pe baza experien
ței din anii trecuți. Cunoaș
tem doar că apar continuu 
situații și lucrări a căror 
rezolvare nu poate fi amî- 
nată. Avem posibilitatea să 
soluționăm în mare parte 
aceste urgențe, din care 
multe sînt ridicate în ca
drul audiențelor ori prin 
cereri adresate exploatării, 
din suma destinată lucră
rilor neprevăzute.

— în ceea ce privește 
conferirea t unui aspect 
plăcut locuințelor, aveți 
preocupări? c
— îjj acest an vom rea

liza reparații și finisări la 
fațadele imobilelor de pe 
străzile Aurel Vlaicu, Gh. 
Doja, Grivița Roșie din 
partea veche a Petroșaniu- 
lui, precum și la blocurile 
din străzile Republicii 114, 
116 șl 118, Păcii, Oituz, 1 
Iunie. Viitorului și Con
structorul. Avem în vedere 
tencuieli cu mortar, .fini
sări cu terasit și praf de 
piatră. ’■■■,';'/■'

— La care imobile se 
vor face reparații capi- 

' tale ? : ...
— în principal, la blocul 

nr. 4 din cartierul Carpați 
într-un volum valorînd 
680 000 lei. Acest gen ' de 
reparații începe; de la aco
periș și șe încheie în sub
solurile tehnice. Deci, se 
vor înlocui pardoselile din 
parchet, degradate, obiec
tele sanitare, jgheaburile și 
burlanele, vor fi revizuite 
instalațiile sanitare, elec
trice și de încălzire, se vor 
efectua reparații la acope
riș, tîmplărie, tencuielile 
pe casele scărilor și la sub
sol, la fațade și trotuare. 
De astfel de reparații vor 
beneficia 72 de apartamen
te. Menționez că programul 
reparațiilor capitale nu es
te definitivat în totalitate, 
existînd posibilitatea creș
terii volumului acestora.

Toma ȚAȚARCA

SCRISORI DE LA CITITORI

Oali-mi 9
Sînt mamă a doi copii 

mici, unul de 1 an și 3 luni, 
iar al doilea de 2 luni și 
2 săptămîni. Neputînd a- 
lăpta, îl hrănesc pe cel 
mic cu lapte praf, primind 
rețeta de la spital. Vă a- 
duc la cunoștință că nici 
una din unitățile alimenta
re nu au 
praf. Nu 
tivul. La 
tară nr.
Micro 3B _ . . ,
mașina care distribuie lap- _ 
te lichid nu urcă, ori că 
e zăpadă prea mare, ori că : 
e gheață, șoferul spunînd 
că nu are lanțuri Ia roți 
și alunecă; ' A ;C '

Neputînd coborî zilnic' 
în oraș, neavînd cu cine 
lăsa copiii, deoarece soțul 
muncește pe schimburi, vă 
rog a-mi da o soluție cu 
ce pot; alimenta copiii.

Valeria Blok, ’ '
Vulcan, strada Șt. O. Iosif, 

bloc 3, scara 1, etaj. 5 ap. 30

în vjnzare lapte 
știu care e im
unitatea alimen- 
50 din cartierul 
în care locuiesc,,

■ N. red. Așteptăm - ca 
I.C.S.M. — Vulcan și Fa
brica de lapte să dea un 
răspuns mai întîi prin fap
te, apoi prin vorbe.

s
cititorilor
■ IOSIF DOANA, Petro- 

șani : Răspunsul la între
barea dv este; DA, dacă 
fiica, studentă la București, 
este în gazdă și-și gătește 
singură, la gazdă, naînca- 
rea ; NU, dacă este cazată 
în cămin studențesc și ia 
masa la cantina institutu
lui, inclusiv cantină res
taurant.

■ GRIGORE ADRIAN 
NEMEȘ, Petrila : Toate de
mersurile necesare au fost 
întreprinse. După cum re
zulta din adresa Grupului 
școlar P. Tc. București, în 
5 ianuarie 1984 s-au trimis 
la Buletinul oficial cererea 
privind publicarea pierde
rii și chitanța atestînd pla
ta anunțului. Imediat ce 
primiți Buletinul oficial în 
care apare anunțul, solici
tați Grupului școlar elibe
rarea duplicatului actului 
de calificare, care vă este 
necesar și la mina Petrila, 
unde am aflat că v-ați 
transferat între timp.

Semne de întrebare
s-a procedat cu tronsonul 
de scară respectiv, în tim
pul transportului, dorim să 
ne referim, deși și despre 
acest aspect s-ar putea dis
cuta. De-a dreptul supără
tor este faptul că un rău

r ------ —
în una din primele zile 

ale anului 1984, mai mulți 
locuitori ai străzii Inde
pendenței din Petroșani, 
între care Vasile Petruș, 
Emerik Lany, Vasile Ni- 
ță și alții, membri ai co
mitetului asociației de lo
catari nr. 4 Aeroport, au 
'analizat, pe teren, de la 
bloc la bloc, cît s-a mun
cit și ce s-a creat în cei 
20 de ani trecuți de la 
nașterea acestei străzi.

Am rememorat astfel e- 
forturile depuse de pro- 
iectanți și constructori, 
precum și de factorii de 
răspundere ai municipiu
lui, pentru ca noi, oame
nii munții, să beneficiem 
de locuințe confortabile, 
de spații de joacă pentru 
copii, de zone verzi, de 
ronduri de flori etc. Da
că factorii arătăți mai 
sus au prevăzut și au re
alizat lucrări bune, fru
moase și sănătoase, tre
buie să arătăm că nici 
noi, locatarii străzii, nu 
am rămas mai prejos.

In fiecare primăva
ră — anotimpul cel mai 
prielnic — chiar în mus
tul zăpezii, s-au făcut 
plantări din cele mai reu
șite. La plantări ș-a avut 
în vedere — pentru o 
stradă frumoasă și, în 
perspectivă un oraș fru
mos
amplasat într-o simetrie pînă în primăvara anu- 
bine judecată, arborii or
namentali (tei, salcîmi, 
castani) să fie, de prefe
rință, plasați pe lingă

trotuarele drumurilor ca- tru pătrat de pănîînt în 
rosabile, pinii, tuia și alte , scopuri utile, s-au apucat 
specii la fațadele blocu- să smulgă din rădăcini 

j-ilor. Arborii ornamentali arbori maturi (cazul Mo
de talie mare ca salcia, cului nr. 2), să taie cră- 
plopul, bradul sau moli-.
dul au fost plantați în 
spatele blocurilor, la dis
tanțe de 15-20 m, pentru 
a nu cauza umbrirea a- 
partamentelor. Așa s-a 
ajuns ea strada Indepen-

Optăm 
pentru

NU AVEȚI NEVOIE DE
O PIESA GREA? Cîntă- 
rește pe puțin 3-4 tone, da
că nu mal mult. A fost a- 
tașată la un buldozer care 
a lucrat cu ani în urmă pe 
drumul forestier de pe Va
lea Polatiștei. De eîțiva ani — ruperea scării —, a fost 
a fost abandonată între 
niște stînci în apropierea 
hotarului municipiului nos
tru. Nu are număr de in
ventar și nici alt indiciu 
de apartenență. A cui o fi? 
Pagubă mare ca atîta me
tal, pentru obținerea căru
ia s-a consumat muncă, să 
rămînă îngropat sub stînci! 
Să nu mai vorbim de va
loarea de întrebuințare a 
piesei; ca atare. Dar, dacă 
și așa a fost abandonată, 
nu ' valorifică nimeni me
talul respectiv ?

DE CE AȘA ? De la un 
tronson de scară de bloc, 
s-a rupt o treaptă în tim
pul transportului. întreaga 
piesă a devenit inutilă. Pa
guba e evidentă, dar se mai 
întîmplă. Nu la modul cum

urmat de altul — abando
narea ei exact pe trotuarul 
pietonal al străzii Cloșca 
din Petroșani. Peste molo
zul cu care era deja aco
perit trotuarul de lucrăto
rii de la I.G.C.L. și nămo
lul format de acesta, nu 
mai era loc și pentru tron
sonul de scară. Dar se ve
de că acesta este nivelul 
respectului lucrătorilor res-' 
pectivi față de condițiile 
în care cetățenii sînt 
voiți să se deplaseze 
punctul arătat. De ce 
de rău, cînd, cu puțină 
năvoință, se putea să fie 
altfel. Adică : scara la lo
cul ei, în bloc, iar molozul- 
îndepărtat de pe trotuar.

ne- 
în 

atît 
bu-

ca totul să fie

denței, numai pe porțiu
nea dintre blocurile 1-12 
aparținătoare asociației 
de locatari nr. 4 să aibă 
plantați peste 40 de sal- 
cîmi ajunși la înflorire, 
25 de tei, 30 de pini, pes
te 30 de tuia, 15 sălcii, _ 
castani, meri ornamentali 
și alți arbori înfloritori. 
Pe întreaga stradă-' sînt 
peste 500 ml gard viu și 
peste 300 trandafiri, mii 
de alte flori, noi, locata
rii o socotim o mică gră
dină botanică.

Toate au decurs normal

lui 1983. La acea dată o 
mare parte din locatari, 
înțelegînd greșit forma 

' de folosire a fiecărui me-

cului nr. 2), 
cile de la arbori pînă la 

, degradare (blocurile nr.' 
11 și 8), s-au desființat 
ronduri de' flori (blocul 
8) pentru straturi, de le
gume, s-au micșorat spa-' 
țiile de joacă pentru co
pii, (blocurile 7-9), s-au 
înlocuit rondurile de flori 
cu straturi (blocurile 3- 
5) la fațada blocurilor și 
altele.

Ca prin minune au a- 
părut diferite împrejmu
iri din materiale ca sîr- 
hiă, sîrmă ghimpată, șcîn- 
duri, tablă, țevi și șine 
din fier, pari. - Fiecare a* 
procedat după posibilități 
și preferințe. Așa au- a- 
părut tot felul de țarcuri 
prin fața și în spatele blo
curilor. Pentru Un pumn 
de ceapă s-au adus prea 
multe prejudicii locurilor 
de joacă pentru copii, as
pectului frumos al străzii.

Am dori ca în adunări
le generale ale asociații
lor de locatari ce vor a- 
vea loc în următoarele 
zile, sub îndrumarea edi
lii lor orașului, să se adu
că precizări și o ordine 
corespunzătoare în acesta 
problemă importantă, ce 
ține de buna gospodărire 

orașului. .

Mihai Vișlovschi, 
președintele Asociației 

de locatari nr. 4 
Aeroport - Petroșani

a

k

,,MÂRȚ)ȘOARE"
Am intrat în prima lună de primăvară, după ca

ldei 
,mărțișoare“, pe care 10 destinăm celor vizați, 

cu bucurie. ~

lendar. De aceea am cules de pe teren cîteva 
pentru ,,i 
rugîndu-i să le primească i

UN CREION ȘI CARTON 
pentru lucrătoarele de la 
librăria „Ion Creangă" și 
filiala Petroșani a O.J.T., 
care s-au mutat, dar nu 
și-au pus fii'me la stradă. 
Pe o hîrtie mai groasă și 
cu creionul'ar putea și ele 
să-și anunțe existența.

COCOȘII din cartierul 
Carpați trimit propriul chip 
ca „mărțișor" ‘celor care de 
o lună de zile nu au mai 
ridicat mormanele de gu

din incinta pieții. Să se tre
zească constructorii și sa' 
lichideze situația intolera
bilă pe care au lăsat-o în 
piață.

UN CLEȘTE ca „mărți
șor" poate fi oferit și celor' 
care, de aproape doi ani, 
au montat invers, cu capul ' 
în jos, indicatorul de aver
tizare pentru circulație, in- 
dicînd bifurcări laterale că
tre cartierul Aeroport și 
către podul peste linia fe
rată de trecere la mina Li- 
vezeni. Indicatorul stă bi- 

' ne-mersi, în dreptul stației 
de autobuz de la Spitalul 
municipal, pe partea dreap
tă a șoselei cum se merge 

tori prin toate magazinele spre Llvezeni. (MIS). ,

noi de pe acolo și pe care 
păsările, fericite, le potpăsările, fericite, le 
scurma în voie.

UN CEAS DEȘTEPTĂ
TOR să primească drept 
„mărțișor" constructorii din 
Petroșani, care, de peste un 
an de zile, au săpat niște 
gropi mari în asfaltul in
cintei pieței agroălimenta- 
re din oraș. Și, așa desco
perite le-au lăsat. Pămîn- 
tul este dus de cumpără-



Steagul roșu VINERI, 5 MARTIE 1984

(Urmare din pagina 1)

mixte
romano-iietnameiă

amenajate tonete unde se 
vor desface produse de 
patiserie, mici gustări, ceai 
caid !

■ Important înscrierile 
pentru cupă se fac la se- 

’ . între orele

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei Lucrările Conferinței 
pentru dezarmare 

de Ia Geneva

Cupa ziarului „Steagul roșu“ Ia schi

I
i

1 (Agerpres) — 
s-au încheiat lu

crările celei de-a VH-a se
siuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de, colaborare 
economică șj tehnico-știin- 
țifică româno-vietnameză.

In spiritul înțelegerilor 
realizate cu prilejul convor
birilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Le Duan, 
secretar general al C.C. al 
iP_C. din Vietnam, privind 
amplificarea și așezarea pe 
baze stabile, de lungă du
rată, a colaborării dintre 
cele două țări și popoare, 
au fost examinate și con
venite măsuri concrete pri
vind dezvoltarea in conti-

HANOI 
: La Hanoi

nuare a cooperării econo
mice, precum și a schim
burilor reciproce de măr
furi.

Protocolul sesiunii a fost 
semnat de președinții celor 
două părți în comisie, to
varășul Ludovic Fazekaș, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
ai guvernului Republicii 
Socialiste România, și Tran 
Phuong, membru al C.C. 
al P.C. din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. S. Vietnam. ■

A fost semnat, totodată, 
protocolul privind schim
burile de mărfuri și plăți
le pe anul 1984 între Re- 
publica Socialistă România 
și Republica Socialistă Vi
etnam.

GENEVA 1 (Agerpres). 
Conferința pentru de

zarmare de la Geneva își 
concentrează, în prezent, 
lucrările asupra problema
ticii complexe a dezarmă
rii nucleare.

Ca o recunoaștere a a- 
precierii deosebite de care 
se bucură concepția și ini
țiativele președintelui 
Nicolae Ceăușescu, poziția 
consecventa, constructivă a 
României în problemele de
zarmării, de la 1 martie 
țării noastre îi revine, pen
tru o perioadă de o lună, 
misiunea de a asigura pre
ședinția conferinței.

Luînd cuvîntul, șeful de
legației române, 
dorul Ion Datcu, 
că, în condițiile 
grijorătoare lipse 
tate pînă în prezent, a ne
gocierilor de dezarmare,, 
ale intensificării fără pre
cedent a cursei înarmări
lor și riscului nuclear, suc
cesul conferinței 
consta numai în 
rea unor măsuri 
a unor rezultate 
pe calea opririi și inver
sării escaladării înarmări
lor șl a declanșării unui 
autentic proces de dezar
mare.

ambasa- 
a relevat 
unei în
de rezul-

va putea 
conveni- 
concrete, 
pozitive

0 rezoluție a Consiliului»

de Securitate privind
- -...................—.........................—"1 — — - ■ —   ■ ..................... r"'- 1 ' -

Acțiuni în favoarea păcii
HAGA 1 (Agerpres). — 

O mare majoritate a ce
tățenilor olandezi se pro
nunță împotriva amplasă
rii de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune pe 
•teritoriul țării. Potrivit re
zultatelor unui sondaj, e- 
fectuat la cererea guvernu
lui, și prezentate în fața 
forului legislativ de către 
primul ministru, Ruud 
Lubbers, 63 la sută dintre 
cei chestionați s-au decla
rat împotriva eurorachete- 
lor. '

. < ★ ■■■

TOKIO 1 (Agerpres).

Cu prilejul împlinirii a 30 
de-ani de la așa-numitul 
„incident de la Bikini", joi 
au avut loc în Japonia nu
meroase demonstrații îm
potriva pericolului nucle
ar. După cum se știe, în. 
urmă cu trei decenii, opi
nia publică niponă și mon
dială a fost zguduită de 
tragedia unui vas de pes
cuit japonez Dragonul fe
ricit nr. 5 cu 23 de oameni 
la bord, care a nimerit sub 
„ploaia radioactivă" provo
cată de o explozie nuclea
ră americană efectuată în 
atolul Bikini.

trimiterea unor forțe ale O.N.U. 
în Liban

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al O.N.U. și-a 
încheiat dezbaterile asupra 
situației din Liban. Proiec
tul de rezoluție prezentat 
de Franța, preconizînd tri
miterea unor forțe ale 
O.N.U. în Liban, care să 
înlocuiască forța multina
țională dislocată în această 
țară, a fost respins, ca ur
mare a folosirii de către 
U.R.S.S. — în calitatea sa 
de membru permanent al-

Consiliului — a dreptului 
său de veto. După cum re
latează agenția TASS, re
prezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., prezen- 
tînd poziția țării sale, a 
arătat, între altele, că din 
proiectul francez au fost 
eliminate în cele din ur
mă prevederile care îl fă
ceau acceptabil, creîndu-se 
astfel posibilitatea ca forța 
O.N.U. să se amestece în 
treburile interne ale Liba
nului.

Duminică, 4 martie
8.30 TSleșcbală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei. • 

10,00 Muzica pentru toți.
10.30 Viața satului, (parțial 

. color)
Lumea copiilor. 

Telefilmoteca 
ghiozdan: Arabele — 
(color)
Album duminical, 
(parțial color) 
Din sumar 1 
"Telex.

— Umor și muzică. •
— Varietăți folclorice.

— Vocile veacului: Luis .
Mariâno, : :

— Cascadorii Tisului".
— Mic concert de prinz.
— Ritmuri coregrafice.

14.30 Desene animate.
— Drumuri printre 

mintiei.
— După amiază la... 

rietăți.
■— Telesport.

— Flori pentru femeile 
lumii. .

■ Secvența 
torului.
Film serial: Viața lui
Leonardo da
(color)
Micul ecran 
cei mici. 
1001 de seri. 
Telejurnal. (parțial 
color)
Cîntarea României. 
Telecinemateca : Ci
clul: Dosarele ecranu
lui. Deznodământ la 
Roma. Premieră TV. 
Coproducție franco- 
italiană.

21,20 Varietăți muzicale. 
21,50 Telejurnal. Sport.

(parțial color).
Luni, 5 martie

20,00 Telejurnal. (parțial 
color)

11,45
12,35

13,00

18,00

18,35

18,55
19,00

19,15
19,45

20,20

20,40

Panoramic economic, 
(parțial color)
Film românesc în 

serial: Codin. (color) 
Film documentar. 
Tezaur folcloric.

(parțial

de

a-

va-

telespecta-

Vinci.

pentru

21.15
21,25
21,50 Telejurnal.

color)
Marți, 6 martie

15,00 Telex.
15,05 Pagini muzicale.
15.15 Viața școlii.
15,35 Karino. (color)
16,00 Ghana pe drumul 

dezvoltării.
16.15 Agrozootehnia pe în

țelesul tuturor.
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMUL ȚV

Telejurnal. (parțial 
color)

Actualitatea în eco
nomie.
Cînteeul și poezia ca
re ne-au însoțit isto
ria.
Film artistic: Cine 
iubește și lasă. Pre
mieră TV. Producție 
a Casei de filme nu
mărul Patru, (color) 
Telejurnal. (parțial 

color)

Joi, 8 martie
15,30 Școala educației cetă-

■ ;7. 77. țeiiești. .; 7-

20,00

20,20

20,35

20,50

21,10

22,00
22,20

săptă- 
color)

olte-

16.30 închiderea programu
lui.

20,00 Telejurnal. (parțial 
color)

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20.30 împliniri și perspecti-
:: ve.

20,45 Republicii un imn de 
slavă. Cîntece patrio
tice.

20.55 Teatru TV : Cei ce 
rămîn mereu tineri 
de I.D. Șerban.

21.55 Videotccă internațio
nală. (color)
Telejurnal. (parțial ' 

color)
Miercuri, 7 martie
Telex. ■
Consultații în spriji

nul învățămîntului 
politico-ideologic.
Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României".
Emisiune în limba 
maghiară, (parțial co
lor)

.22,20

15,00
15,05

15,20

15,30

15,45
20,00

Studioul tineretului. 
Telejurnal, 
color) 
Femeile — 
tă forță a 
lui economic și so
cial al patriei.

20,50 Omagiul țării,

(parțial

20,30

21,45

importan- 
progresu-

vziixcșivu fe
meilor țării, (color) 
Telejurnal, (parțial 
color)
Un zîmbet, un cîntec, 
o floare.
Vineri, 9 martie

Telex. :15,00 .
15,05 Agronomia TV.
15,30 Viata culturală.
15,50
16,00

Film serial: Viatul 
fierbinte, (color) 
Farmecul operetei.
Telejurnal. (parțial 
color) : 7 : ■■■ ':" "."7

Simbătă, 10 martie
13,30 Teiex.
13,35 La sfîr.șit de 

mînă, (parțial
Din sumar :

— De pe plaiuri 
nești —cîntece.

•— Gala desenului ani- 
, mat.
— Premiul I Absolut la 

Concursul internațio
nal Muzical de la 
Citta di Stresa. (Ita
lia) Simona Moise.

— Tainele naturii._
— Pe acest pămînt — 

versuri.
— Telerecital.
— Uzine vii.
— Magnetoscop 

cal.
— Telesport.

16,25 împliniri și perspec
tive: 40 de ani de 
mărețe transformări 
revoluționare sub con
ducerea partidului. 
Azi, județul Bacău.

16,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal. Sport.

(parțial color)
19,20 Teleenciclopedia.
19,50

muzi-

La volan.
Emisiune în limba 

germană, (parțial co
lor)
Telejurnal. (parțial 

color)
Actualitatea în eco

nomie.
Vine, vine primăva

ra. Muzipă ușoară cu 
tineri interpreți.

. 20,50 Cadran mondial.

20,00

20,20

20,35

Film serial: Jean
Christophe, (color) 
Telefilmoteca de aur; 
Amza Pellea (II). Me
dalion cinematogra
fic și teatral. (color) 

21,35 Melodii de neuitat (I).
: Spectacol-concert de

muzică ușoară româ-
■ ■ nească. 7 7:

22,15 Telejurnal, Sport, 
(parțial color)

22,30' Melodii de neuitat.
(II) -

20,45
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rile. Duminică după-amiază, ț 
de la telescaun, autobuzele i 
pleacă începînd cu ora 14, J 
după aceeași regulă. De j 
fapt, se poate urca șt co- Ă 
borî și... „per pedes”. ?

■ Vâ recomandăm să nu 1 
vă aventurați a urca sîm- » 
bătă, deoarece nu se pot 1 
asigura locuri de cazare.

■ La telescaun vă reco
mandăm să evitați aglome
rația și să respectați disci
plina de transport pe ca
blu.

Mai este o singură zi pi- 
nă la start, Paringul cu |

\
\

| rii de tricotaje și I.L.o.ivi.

1 Ultimele noutăți în acest... 
ț controversat domeniu, inte

resează deopotrivă pe toa
tă lumea. Vă invităm și vă 
așteptăm.
■ La sediul redacției, co- 7. Autobuzele "nu pleacă”la 

lecționarii de insigne pot ore fixate, ci în funcție de
- 1 l *■' cum se completează locu-

■ Astă seară, la ora 18, 
in foaierul Casei de cul
tură din Petroșani se va 
desfășura „Parada modei", 
in organizarea întreprinde- diul redacției, 
rii de tricotate si I.C.S.M.I. 8.15 șj pe piftie, duminică 

■ dimineața pină la ora 10.
■ Transportul pină la 

telescaun se face cu auto
buzele A.U.T.L., duminică 
dimineața începînd cu ora

lecționarii de insigne [ 
procura (contra cost) insig
na jubiliară a Cupei zia
rului „Steagul roșu" la schi. 
Insigna este realizată pe un 
fond bleu-ciel, în mijloc 

f este un schior pe fond ro
șu și însemnele ediției ju
biliare.

■ Vă invităm să vedeți 
vitrina cu trofeele ciștigate 
in cele nouă ediții prece
dente. Vitrina este amena
jată in partea sudică a ma
gazinului universal „Jiul** 
din Petroșani, alături de 
intrare.

*

i
f■ Mulțumim I.C.S.A. și 

A.P. Petroșani, care a răs
puns solicitărilor noastre 
pentru ca duminică, la te
lescaun și în Paring să fie

TV .
15,00 Telex. 15,05 Con-

neasemuitele sale frumuseți, i 
vâ așteaptă. Și noi. |

închiderea programului. 
AW 20,00 Telejurnal (parțial

color). 20,20 Actualitatea 
în economie. 20,35 Amin
tiri muzicale — Ion Da
cian. 20,50 Cadran mon
dial. 21,10 Magazin știin- 

. țific. 21,30 Pagini din is
toria teatrului românesc t 
„O SCRISOARE PIER
DUTA*’ de I.L. Caragiale." 
22,20 Telejurnal (parțial

- color). 22,30 închiderea
.. .«șv-■■■

I
I1O.UU Îeiex. 15,05 Con

sultații pentru admiterea

Iîn învățămîntul superior 
tehnic. 15,30 Viața cultu
rală. 15,50 La volan —*

I Emisiune pentru conducă-
I terii auto. 16,00 Emisiune
| în limba german^» 16,30 programul uL

ÎNTREPRINDEREA miniera 
VALEA DE BRAZI

cu sediul în orașul Uricani, strada Trandafirilor 
nr. 6 încadrează direct sau prin transfer:

<7 "7"*-— 2 zidari
— 1 zugrav
— 2 instalatori tehnico-sanitari
— 1 electrician suprafață
— 1 tîmplar
— 1 sudor (autogen șî electric) autorizat 
Retribuția conform Legii nr. 57/1974<'

Șl TRi ni
» 

încadrează prin transfer sau Ia cerere, pentru 
sectorul Lupeni următoarele posturi:

.1 lăcătuș mecanic categoria III-VI
— 1 electrician categoria III-VI 

încadrarea se face conform Legii nr. 12 și 
Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
ViND apartament confort 

I, două camere. Deva, Goj- 
du, liber. Telefon 956/11233.

(328) 
CĂUTĂM femeie îngriji

re copil 5 ani, telefon 42002, 
după ora 17. (331)

SCHIMB apartament do-

I

I 
I 
I
I
I

uă camere Șt. O. Iosif 1B/4 
cu 3 camere Hermes, Pe
troșani Nord. După ora 16.

(322) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Marcu 
Victor, eliberat de I. M. 
Lupeni. O declar nulă. (327)’

2, telefoane 41662 Secretariat), 41663, 42464 (secții). WIPARUJbi Tipografia Petroșani, itr. N. BăJcescu 2


