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în ziarul de azi
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI.VA!
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pâr- 
între- 
astfel 

ții încă • o
construcție 

modernă no
ul cartier pe
troșani Nord.

tru început operațiile de 
dirijare a secțiilor au 
fost greoaie, fără să se 
mai obțină productivi
tăți la nivelul celor în-
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din 
din 
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trecut și, bineînțeles, cu 
reducerea productivității 
muncii la mai mult 
jumătate din cea 
gistrată 
de lună, în anul
Adevărul este că la o a- terioară. 
semenea scădere bruscă xului 
a capacității de extrac-
WHiMuutmmuiiammi

ZESTREA TEHNICA — 
FOLOSITĂ INTENSIV, 
EXTENSIV, EFICIENT

niHHiiniuiulllulIlilllllU.

ție au existat unele cau
ze, dar nu cele obiecti-

Deci, la I.M, Aninoasa 
j funcționează două 

plexe cu susținere și 
icre mecanizată, de 
bricație românească, 
mîndouă „mușcă” 
cărbunele stratului 3. 
blocul II. Cum sînt
losite și cu ce rezultate ? 
Inginerul Mircea Petres
cu, șeful sectorului I și 
ing. Alico Tudor au fost 
cadrele tehnice de 
care am aflat răspuns 
întrebările noastre.

Complexul nr. 2 din 
batajul frontal 11—12 
obținut în anul 1983 
zultate frumoase, < 
cretizate prin cele 
proape 100000 tone 
trase, cu randamente me
dii de 12 tone/post. Da. 
dar asta numai în anul 
trecut. în prima lună a 
acestui an însă realiză
rile sînt mult inferioare 
celor de anul trecut — 
3574 tone extrase, cu o 
productivitate de 4,5 to- secțiile cu care s-a . echi- 
ne/post. într-o singură 
lună producția extaisă â 
scăzut la jumătate față 
de media lunilor din anul

Ia 
la

de 
înre- 
lună . .
1983. registrate de brigada an- 

Deversarea flu- 
de tiahsportoare 

pentru evacuarea cărbu
nelui nu mai era în sen
sul de avansare a com
plexului, așa cum era 
prins în proiect, ci in
vers. Transportoarele șer
puiau acum printre sti
vele de lemn care erau 
executate în urma com
plexului. Aprovizionarea 
cu .materiale era mult 

tră.. Plasarea abatajului mai grea, iar remedierea 
a fost aceeași, ... dar nu- unui defect se făcea în- 
mai numeric, nu și ca 
forță de muncă suficient mare și în condiții 
de bine calificată, așa 
cum o reclamă dotarea 
tehnică. Din 10 decembrie 
1983 brigăzii care lucra
se cu acest complet i s-a 
încredințat să mînuiască

a-
' a';

re-
con- ve au primat ci, din con- 

a- .
ex-

pat abatajul din felia ur
mătoare. Formația care a 
înlocuit-o nu mai lucrase 
cu asemenea utilaje. Pen-

tr-o perioadă de timp mai 
vi

trege. Executarea stive
lor putea fi evitată dacă 
deversarea cărbunelui pe 
flux era normală,-

Pe lingă aceste. cauze 
și prezența galeriilor 
transversale — prin care

Gheorghe SPÎNU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Pe locul I
După ce au încheiat, lu

na februarie ' cu o realiza
re a planului de 113,8 la 
sută, minerii de la Livezeni 
au.început și cea de a 3-a 
lună a anului cu plusuri 
de producție. Cele 272 tone 
de cărbune extrase supli
mentar în data de 1 mar- 

pînă 
în

pen- 
mult

tle, îi situează, ca și 
acum, pe primul loc 
întrecerea socialistă 
ti u a da dării cît mai 
cărbune. O contribuție deo- I 
sebiță la obținerea aces- I 
tor rezultate au avut mi- Ș 
nerii de Ia sectorul I — i 
plus 153 tone — sectorul j 
III — plus 81 tone și sec- : 
torul IV — plus 61 tone, j

SECTORUL IV, I.]M. LONEA

Rezultatele obținute 
de acest colectiv confirmă

Primele succese

£

♦ Regimul juridic al unei perioade distincte 
de vechime în munca — Ia rubrica „Cabi-

tiet de consultații juridice"
♦ Rubricile „Răspundem cititorilor" și „Vă 

informăm"
: (Pag. ă 2-a)

CULTURA—ARTĂ*
♦ Eveniment editorial: „Uitarea și neuitarea 

inocenților" de scriitorul Corneliu Rădu- 
. lescu

♦ Rubrica „Pur și simplu despre frumos"

In fdsta pia
ță a Victoriei 
din Petroșani 
se conturea
ză un mo
dern bloc ce 
va avea largi 
spații comer
ciale 
ter, 

gind

In preocupările organizațiilor tfe partid

brigada condusă de Ion 
Boteanu dă bătălia pentru 
punerea în . funcțiune a 
primului abataj din blocul 
IV cu tavan de rezistență, 
în prezent se exploatează 
prima felie și în . același 
timp se pregătește, prin 
montarea pe vatră a grin
zilor, noua felie care .va 
fi exploatată sub tavan de 
rezistență, asigurind ast
fel creșterea productivită
ții muncii cu peste 1000 kg 
pe post, față de produc- 
tivitățile obținute în pri
ma felie unde se lucrează 
sub tavan natural. Rezul
tatele obținute în lunile 
ianuarie și februarie, când 
productivitatea muncii a 

minerii acestui sector să-și fost depășită cu aproape o 
depășească încă de pe a- 
cum angajamentul asumat 
In întrecerea socialistă 
pentru artul 1984, anga
jament pe care cu siguran
ță îl vor spori. Pentru a 
asigura continuitatea liniei 
de front necesară reali
zării ritmice a sarcinilor 
de plan, colectivul secto
rului pregătește încă de 
pe acum noi capacități de 
producție în blocul IV, 
unde se lucrează intens 
ia conturarea a două aba
taje frontale echipate cu 
susținere individuala și 
tăiere mecanizată. Aici,

Sectorul IV de la IM. 
Lonea are ponderea cea 
mai mare în producția ex
trasă zilnic — 1100 
de cărbune. Minerii 
tui sector, printr-o 
Uzare exemplară și 
folosirea la capacitate 
potențialului tehnic din 
dotare au reușit să-și de
pășească ritmic sarcinile 
de plan șl să mențină co
ta realizărilor la o medie 
de 1200 tone pe zi, cu 
vîrfuri de pînă la 1400 to
ne. Cele 1680 tone de căr
bune extrase suplimentar 
în luna ianuarie, cumulate 
cu cele 600 de tone reali
zate peste prevederi. în 
luna februarie au făcut ca

tone
aces- 

rnobi-
• prin 

a

tonă pe post, confirmă că 
acest abataj va intra în 
funcțiune la termen.

Rezultate bune a obți
nut în perioadă care a 
trecut din acest an și bri
gada condusă de Grlgore 
Mîndruț, care printr-o bu
nă organizare a locului de 
muncă, pe cele trei schim
buri, a realizat o producti
vitate medie de 9,14 tone 
pe post, depășind astfel 
productivitatea muncii pla
nificată cu peste 1000 kg

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2.a)

■ Prima zi a lunii lectivele de mineri din 
martie, primele succese orașul Vulcan, 364 tone, 
pentru minerii Văii Jiu
lui. Opt întreprinderi mi
niere și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan cu 
peste 1300 tone de 
bune. Cea mai mare 
titate suplimentară 
cărbune au extras-o

mina Paroșeni și 302 tone 
mina Vulcan, rezultate 
care demonstrează încă 
o dată că cele două co
lective sînt hotărîte să 
încheie ultima lună a ac
tualului trimestru la ni
velul primelor două.

La mina Vulcan, efor- 
' tușile tot mai stăruitoare 
ale colectivului pentru 

j creșterea producției fizi- 
I Ce sînt însoțite de preo

cupări la fel de susținute 
pentru stimularea spiritului 

( de economisire și desfă- 
! șurarea unei activități ren- 
I tabile. Se poate spune că. 
| la această întreprindere, 
I care s-a afirmat de multe 
I ori ca fruntașă pe rarnu- 
• ră, în decursul anilor a 
I fost acumulată o bună ex- 
» pefiență în domeniul e- . 
| conomisirii, experiență 
j care a avut la origine dez- 
1 baterile desfășurate îninul- 
| te adunări generale ale or» 
I ganizațiilor de partid, do- 
Irința deschis -exprimată de 

comuniști de a întări răs- 
punderea față de toate bu- 

, nurile din gestiunea . uni- 
j tații,;..
j Experiența Ia care ne 

referim însumează un mod

de lucru, intrat în. prac
tica muncii de partid. Este 
vorba despre modul în ca
re se asigură împletiră 
sarcinilor economice ale 
cadrelor din conducerea . 
unității, de la nivelul sec
toarelor și brigăzilor, ' cu 
sarcinile politice trasate în 
organizațiile de partid. La 
nivelul unității, de pildă, 
contabilul șef care este și 
secretar adjunct al comi
tetului de partid cu pro
paganda desfășoară o neîn
treruptă muncă de mobi
lizare a tuturor factorilor 
cu atribuții educative pen- : 
tru intensificarea preocu
părilor de economisire. 
Prin compartimentul e- 
conomico-financiar este’ 
urmărită zilnic evoluția

Ion MUSTAȚĂ1
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A X-a ediție a Cupei ziarului „Steagul roșu“ la schi i

Imîine", organizat în cins
tea „Mărțișorului", în co
laborare cu Comitetul 
'municipal V.T.C. Con
cursul a suscitat atenția 
participanților, iar din 
cele 5 concurente (fiind 
rezervat numai’ fetelor) 
s-au detașat cîștigătoare 
lamela Net ia, elevă la 
Liceul industrial, Mari
ana Tunaru, educatoare 
la Grădinița nr. 3 și Da
niela Scarlat, elevă la 

Organizatorii Liceul industrial, care au 
primit frumoase premii 
șl au fost aplaudate pen
tru răspunsurile lor. îm
preună cu profesorul Ni* 
colae Zablău, a fost or-

a fost pentru cei pes
te 500 de tineri și tinere 
din Petroșani „Balul 
mărțișorului", organizat 
de Casa de cultură din 
Petroșani în cadrul seri
lor ziarului „Steagul ro
șu", joi seara, atmosferă 
sărbătorească. Chemarea 
„Acusticului" a avut un 
larg ecou.
s-au gînăit la toate. Pen
tru început s-a desfășu
rat un concurs „Cine 
știe cîștigă" pe tema „Fe
meia de ieri, de azi și de

FRUMOS MĂRȚIȘOR...
ganizat apoi un concurs 
pentru desemnarea celei 
mai bune perechi de dan
satori. Premiul pus în 
joc a atras piuite perechi. 
Cîștigătpare au fost de
clarate trei perechi din
tre care una (formată 
dintr-un tînăr de 2 m și 
o tînără cu... 50 cm- mai 
scundă) a fost declarată 
cea mai „potrivită".

Modul tineresc, 
berani, în care s-a 
fășurat „Balul 
rului“ 
organizatorilor, cît 
ales grupului vocal in-

e.ru- 
des- 

Mârțișo- 
se datorește atît 

mai

t -
strumental „Acustic", ca
re d prezentat un pro
gram adecvat, cu muzi
că de clans. Pentru felul' 
în care am fost ajutați 
să organizăm serile zia
rului la Petroșani, mul
țumim conducerii casei 
de cultură, și Comitetului 
municipal al U.T.C. 1

Mii ne, în Paring,
X-a ediție a cupei 
rului „Steagul roșu" 
schi. "Tuturor 
renților, mult succes!

Mircea BUJORESCU

zia- 
ta 

concu-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Regimul juridic al unei perioade 
distincte de vechime în muncă

Autogestiunea, economisirea, 
spiritul de bună gospodărire

Cu toate că 
explicațiilor propuse 
ne aproape exclusiv 
încadrarea juridică a 
rioadei cît un tînăr 
satisface obligațiile 
militar în termen, ținem 
să amintim că în situația 
în care sînt îndeplinite 
condițiile pentru a putea 
fi considerată ca vechime 
în muncă în una din cele 
trei forme, această pe
rioadă atrage și unele 
drepturi în favoarea per
soanei în cauză.

Cunoscînd că noțiunea 
de vechime în muncă este ( 
mai cuprinzătoare decît 
cea de vechime' neîntre- 

iar a- 
față de 
neîntre- 
unitate, 
întîi pe

(Urmare din pag. V sectoare, și a cadrele^ de 
bază ale minei în acțiunea 
rentabilizării economice 
ne-a prilejuit de mai mul
tă vreme obținerea unor 
rezultate bune, ne-a spus 
Aurel Frățilă, contabilul șef 
al întreprinderii.. S-a acțio
nat în primul rînd pen
tru evitarea funcționării 
în gol a utilajelor, fiind 
realizate importante rațio
nalizări ale consumului de 
energie electrică. Tot șefi i 
sectoarelor de producție au 

~ fost cei care s-au preocu
pat să asigure condiții pen
tru buna desfășurare a ac
țiunii de recuperare a ar
măturilor metalice și grin
zilor, în vederea refolosi- 
rii acestora. în medie, ta

în anul 198.3, mina Vul
can a obținut economii de 
circa 17 milioane lei. 
Și în acest an, orga
nizațiile de partid, cadre
le de bază ale minei au 
intensificat acțiunea de 
bună gospodărire a tuturor 
materialelor din gestiunea 
întreprinderii, pentru ren- ! 
tabilizarea activității eco
nomice. Principiul auto- 
gestiunii este aplicat pe 
terenul concret al acțiuni
lor de economisire între
prinse de organizațiile de 
partid, de organul colec
tiv de conducere. în noile 
condiții, create prin apli
carea acordului global, ie
se în evidență participa
rea tot mai activă a mine
rilor cum sînt șefii de bri
gadă Traian Bofșa, Mir
cea Murărașu, Constantin 
Curea, Parașchiv Ciurăs- 
cu, Ioan Bud, Aurel Be- 
leț, Ioan Calotă, Mihai 

. Potsch, Gheorghe ■ Buhu- 
țan, Mihaî Neștian, Mihai 
Dudescu ș.a., care se preocu
pă cți multă responsabilitate 
de Obținerea unor randa
mente mai mari în abata
je, dar cu cheltuieli de 
producție cît mai mici. Pe 
această cale, colectivul mi
nei Vulcan consolidează 
experiența dobîndită în 
anii precedenți, creînd con
diții pentru înregistrarea 
unor rezultate economice 5 
tot mai bune, Ia nivelul 
cerințelor actualei etape.

este aceea’ ca per-obiectul alin. (1), lit. (g) din le
gea nr. 14/1972 prevede 
obligația pentru organi
zațiile socialiste de a a- 
corda 5 zile concediu fă
ră plată recruților che
mați la încorporare îna
inte de data prezentării 
la centrul militar, în sco
pul rezolvării probleme
lor personale și familiale.

? Cabinet 
de consultații 

juridice
tllllilHHiiiuimiuiimiHiii

în legătură cu reveni
rea la locul de muncă, 
art. 76, alin. (1) din le
gea nr. 14/1972 prevede 
pentru tinerii lăsați 
vatră său trecuți în 
zervă, termenul de 
zile, iar în cazul 
respectării, .prin alin, 
se dă posibilitatea 
unitatea să desfacă dis
ciplinar contractul 
muncă în cazul în 
persoana este 
de întîrziere. Ambele ter
mene, 30 de zile prevă
zute de Codul muncii, 
respectiv 15 zile, prevă
zute de legea nr. 14/1972, 
coexistă ca reglementări 
în sensul că legea pre- 

- zintă numai facultatea 
, pentru unitate de a des

face disciplinar contrac
tul de muncă înainte... de 
30 de zile, iar nu și o- 
bligația în acest sens.

Ca o condiție pentru 
ca ■- perioada stagiului 
militar să fie luată în 
calculul Vechimii neîn
trerupte în aceeași uni

ti
de 

pe-
îȘi 
ca

cea de vechime 
ruptă’în muncă, 
ceasta din urmă 
cea de vechime 
ruptă în aceeași 
o explicăm mai 
ultima.

Articolul 7L alin. (1) 
din- Codul muncii pre
vede că se menține con
tractul de muncă, pen
tru persoana încadrată, pe 
timpul satisfacerii servi
ciului militar, cu condi
ția revenirii la locul de 
muncă în termen de 30 
de zile de la lăsarea la 
vatră. De asemenea, se 
arată că această perioa
dă se ia în calculul ve
chimii neîntrerupte în a- 
eeeași unitate.- în aceste 
dispoziții, coroborate cu 
cele din legea nr, 14/1972, 
găsim răspunsul la pro
blema: în ce condiții tre
buie să înceteze activi
tatea pentru începerea 
stagiului militar, precum 
și condițiile în care 
se revină la locul 
muncă. Astfel, art.< _______

la
re-
15 

ne- 
(2), 
ca

de 
care 

vinovată

să 
de 
,92,

tate
soana în .cauză să fi fost 
încadrată pe baza unui 
contract de muncă în
cheiat pe o perioadă ne
determinată, conform art. 
8, alin. (1) din legea nr. 
1/1370 și să revină în 
termen la aceeași unitate. 

Din ’ reglementările în 
vigoare nu reiese că -ar 
fi suficiente mai puține 
condiții decît cele stabi
lite pentru includerea a- 
cestei perioade în vechi
mea neîntreruptă în a- 
eeeași unitate. în schimb, 
pentru considerarea ei ca 
simplă vechime în mun
că .pentru stabilirea drep
turilor la pensie, legea 
nu mai prevede obligati
vitatea revenirii la ace
lași loc de muncă și în- 
tr-un anumit termen.
Această reglementare o 
găsim în legea nr. 3/1977, 
art. 19, alin. (2) lit. (a). 
Important de reținut este 
ca persoana să fie înca
drată în muncă la data 
încorporării și deci să-și 
întrerupă activitatea - în 
vederea satisfacerii ser
viciului militar și nu la 
cerere pentru alte moti
ve. Dacă persoana a ce
rut desfacerea contrac
tului' de muncă sau a- 
cesta i s-a desfăcut din 
price motive, înainte de 
încorporare, perioada 
stagiului militar nu se ia 
în considerare Ca vechi- 

. ine în muncă nici chiar 
în situația în. care cel în 
cauză se încadrează ime
diat după trecerea în re
zervă. - - S ■ ■. - ■■■■- ",

Ilie ȘERBAN, 
jurisconsult

costurilor pe sectoare și la 
principalele articole de 
cheltuieli — energie e- 
lectrică, lemn, cherestea, 
armături, grinzi, împleti
tură de sîrmă, capse și ex
plozivi. .Săptămînal, orga
nul colectiv de conducere 
este informat asupra nive
lului costurilor. La rîndul 
lor, șefii sectoarelor de 
producție urmăresc cu deo
sebită răspundere încadra
rea în costuri, atrăgînd în 
acest efort colectiv toți 
șefii de brigadă și de 
schimb, maiștrii, inginerii 
și tehnicienii din subordi
ne. O bună parte din a- 
ceste’ cadre sînt și membri 
ai comitetelor de partid ță de sarcina de plan de 

‘ ----- ---- • 70 ja sută recuperăm mai
". ‘ ’ *i pre-

pe sectoare, sau. ai birou
rilor organizațiilor de mult, situîndu-ne în
bază, calitate în care, in- zent la 75—76 la șută, dar 

în unele sectoare se rea
lizează o recuperare în 
proporție de 80 la sută 
la armături și grinzi. în sec
toarele I, III, V, VI și al
tele, conducătorii acestor 
colective, Stănilă Panti- 
loi, Ioan Teu, Mircea Po
pescu, Mircea T' 
asigură chiar și 
rea lemnului din 
erări care este 
la confecționarea 
lor. La atelierul 

în asigură recondiționarea u- 
' valoare noi resurse și po- nui mare^ număr de piese

" . . de schimb $1 subansam-
sibdități de economisire. bluri ale diferitelor uti-

— Atragerea șefilor de laje și instalații.

ucxzci, caxnaie m. vtii c, in
formează în adunările ge- . 
nerale despre modul cum 
acționează pentru a inten
sifica preocupările de e- 
conomisire. Să mai amin
tim că la „momentul eco
nomic" și în cadrul dez
baterilor din adunările ge
nerale ale 
de partid, la cursurile în- 
vățămîntului politico-ideo
logic sînt- intensificate cău
tările pentru a pune

organizațiilor
Bălțătescu 
recupera- 
unele lu- 
refolosit

i bandăje- 
minei se

Răspundem cititorilor
IOAN ȘOGOR, Vulcan: 

în scrisoarea ce he-âți a- 
dresat-o nu prezentați si
tuațiile de care, în confor
mitate eu reglementările 
legale, , se ține seama Ia 
stabilirea duraței concediu
lui de odihnă, între care

Expazițit culinară 
cu vînzare

Așa cum am mai anun
țat I.C.S.A.—A.P. Petro
șani, organizează, astăzi 
dimineață, în hala agro- 
alimentară din Petroșani, 
o amplă expoziție de pre
parate culinare din pește 
oceanic, produse de pati
serie și cofetărie, cu vîn
zare. Expun preparate rea
lizate în bucătăriile pro
prii, cantina . restaurant 

8, restaurantele Car-
pați, Parîngul și Cerna, 
laboratoarele din Petrila 
și Hermes — Petroșani. 
Va fi prezentă și Fabrica 
de morărit și panificație 
din Petroșani cu o bogată 
paletă de specialități de 
panificație și franzelărie. 
Vizitarea expoziției--. și . 
vînzarea îndop în jurul o- 
rei 9. (T.Ț.)

nr.

La sera I.G.C.L. Pe
troșani sînt pregătite 
răsaduri de flori pen
tru covoarele vii ce vor 
înfrumuseța localitățile 
Văii Jiului.

Și totuși se putea mai bine

Rezultatele obținute ce 
acest colectiv confirma

(Urmare din pag. 1)

vechimea neîntreruptă în 
aceeași unitate este, cea 
mai importantă. Treceți e- 
ventual pe . la redacție 
pentru a ne furniza amă
nuntele necesare.

MIRAI COM AN, Petro
șani: Compartimentul apă 
din cadrul E.G.C.L., unde 
ne-am adresat cu sesiza
rea dv, ne-a comunicat că 
defecțiunea reclamată a 
fost remediată, aprovizio
narea dv. cu apă revenind 
la normal. La rîndul dv. 
trebuie să plătiți la timp 
prestațiile’ de care isene- 
ficiați.

'Urmare din pag 1)

se trece cu complexul —, 
a creat și va mai crea 
multe necazuri oameni
lor care mînuiesc utila
jul. Aceasta din urmă 
este o cauză obiectivă, 
dar numai de moment. 
La felia următoare, com
plexul nu se. va mai. afla , 
Ia nivelul orizontului X 
mediu, și prin urmare, nu 
va mai exista nici poși-

puteau 
com- 

minie- 
re vechi nu este o ope
rație ușoară, ci una care 
presupune instrumentații 
cu un înalt grad de di
ficultate. Eră mult mai 
bine dacă erau eliminate 
din timp dificultățile 
semnalate, dacă exista o 
gîndife tehnică de pers-' 
pecii vă.

bilitatea de a fi inter- trecut și nici nu 
ceptate lucrări miniere fi. Trecerea cu un 
vechi. Că primele nu tre- plex prin lucrările 
buiau să fie cauze „obiec
tive" o demonstrează re
zultatele • obținute din 
momentul schimbării de
versării în sensul de a- 
vansare a complexului, 
dar și însușirea temei
nică a comenzilor de pă
șire a secțiilor. Este a- 
devărat, rezultatele nu 
sînt la nivelul anului

tă asigură realizarea sar
cinilor de plan atît în pre- 

' ' Re-.
pri

mele două luni ale anului, - •
cît și condițiile pe care le 
avem ne dau garanția că . 
vom adăuga la plusul cu- ; : 
mulat încă 3000 de tone, 
astfel încît să dăm în plus 
economiei naționale peste j 

la ‘ 5000 tone de cărbune în a- .
cest an, în atenția noas
tră stă și întărirea disci
plinei, ’ stabilizarea ă cît 
mai mulți nou încadrați) 
repartizarea lor la brigăzi
le cu cele mai bune re
zultate și, totodată, îndru
marea lor spre ' cursurile ‘ • 
de calificare. Pentru acest 
an ne-am propus să caii- • 
ficăm, prin cursurile școlii 
de calificare 15 mineri, ‘5 
artificieri și 10 electrolă- 
cătuși care să poată să-î 
înlocuiască pe cei care ur
mează să iasă la pensie", 
ne spunea maistrul prin
cipal Aueel Nelepcu, șeful 
sectorului.

Iată deci, că minerii 
sectorului IV de la I.M. ț 
Lonea dovedesc prin fapte 
demne de muncă că sînt 
hotărîți să facă totul pen
tru a spori productivitatea 
muncii și, totodată, pro
ducția extrasă pentru a
contribui la cucerirea in
dependenței energetice a 
țării., ‘i/ ,■ :/ ',. ?

post. Productivitatea zent cît și în viitor, 
muncii planificată a fost zultatele obținute în 
depășită in medie cu 730 
kg pe post și de către 
Anton Florea și ortacii lui, 
iar brigada condusă de loan 
Ilca, care pregătește fron
turile de lucru pentru’aba
tajele frontale, realizează 
lună de lună 100 ml 
pregătiri în cărbune și în 
steril pentru conturarea 
abatajelor.

La rezultatele obținute 
pînă acum au contribuit și 
celelalte 4 brigăzi din ca
drul sectorului, care au 
depus eforturi susținute 
pentru creșterea producției 
de cărbune și pentru rea
lizarea unor productivități 
cît mai mari. Pentru asi
gurarea condițiilor opti
me de lucru, în vederea 
realizării unui aeraj co
respunzător și o aprovi
zionare ritmică cu mate
riale și piese de schimb a 
tuturor locurilor de muncă, 
cît și pentru creșterea 
securității muncii, în pre
zent se lucrează cu 4 e- 
chîpe de întreținere 
planări și rearmări în 
leriiîe de la orizontul 
iar alte două echipe 
crează la reprofilarea 
lor de acces de la abataje
le 313 și 314 din stratul V.

„Linia de front exișten-

Ja 
ga- 
400, 
lu- 

căi-

I
l 
i
I
i i 
l

IEKI A AVUT LOC la 
întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani o 
dezbatere pe tema întări
rii familiei și creșterii spo
rului natural al populației. 
Dezbaterea a fost organi- 
zată de Comitetul munici
pal al femeilor și comisia 
de femei din cadrul I.U.M.P., 
CU sprijinul unor < 
medicale din localitate.

peni, chiar în vecinătatea 
sediului cooperativei. A- 
telierul prestează servicii 
pentru instituții și locatari.

amatorilor, cît și schiorilor 
de performanță.

ELEVII amatori de schi 
care vor fi prezenți du- 
diminică dimineața pe pîr- 
tiile din Paring vor putea 
urmări, spre satisfacția lor, 
și evoluțiile celor mai bu
ne schioare din Vale, pre- 

..„i zente în această săptămî-
' bo nă la »naționalele“ de -la tia telescaun (bază). 

.. , , . • . ’ Sinaia. Este vorba de cu-cancn de schi Preferați, de n0SCuteJe scKioare Simona- 
„ calitate superioară, pruniți Costinaș Col.ina Vladislav, 

In aceste zile in cadrul re- Mihaela' HiciU) Liliaria 
lațulor de aprovizionare, cu Grosu care au partfcipat •

...... .....    ,,,__ .articole din import. Bo- la probele alpine desfflșu- 
părticipării la tradiționala operativâ' ^Străja" din‘ Lu- cancii sînt destinați atît rate. pe „Valea'lui Carp"

„SANITARII PRICE- 
PUȚI". La Petroșani, s-a 
desfășurat ieri faza mu
nicipală a tradiționalului 
concurs de educație sâni- ... ___
tară a elevilor, „Sanitarii țeran. > 
pricepuți". Au participat 
echipaje ale , elevilor din 
școlile generale și licee, 
care au cîștigat etapele 
pe localități. (T.S) '

DE LA CASA PIONIE
RILOR'din Petroșani aflăm 
că a fost intensificată ac- 

, tivitatea cercurilor tehni-

întrecere pionierească
„Start spre, viitor". Prin
tre altele, pionierii au re
alizat în miniatură un reu
șit transportor pentru sub- (A.T.) '

NU ESTE TÎRZ1U pen- 
LA UNITĂȚILE Casei tru cei care practică schiul 

de Economii și Consemna- să-și procure de la raio- 
țiuni a început înscrierea nul cu articole sportive al . 
dobînzilor pe libretele de magazinului 
economisire, pentru anul „Jiul" din Petroșani, 
1983 .............................

UTILITARA. Un atelier 
de intervenții și reparații

' pentru instalațiile sanitâ- 
cadre co-aplicatiye în vederea re> a fost deschis de ' co

TOT PENTRU ELEVI. I 
Cei care vor fi prezenți la 1 
cupa noastră au prilejul I 
Să se prezinte în fața pă- f 
rinților nu numai cu o fru
moasă diplomă de parti
cipare, ci și cu un buchețel 
de ghiocei, care pot fi cu
leși la înapoiere din poie
nile masivului, pînă la stâ-

I
I

I
Rubrică realizată de 

I. MUSTAȚA

vo
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La căminul cultural din Cimpa
Demarajul 

trebuie încurajat

satul spațiului mio- 
-ritic.

Avem în față un roman 
politic; un roman dezba
tere, în care , pamfletul 
conviețuiește însă cu ți-

bruarie, nouă la număr, 
se constată — este și re-' 
marca tovarășului Vasile 
Chirculescu, președintele 
Comitetului municipal de 
cultură și educație socialis
tă — că primează cele dis
tractive, în arest sens me
rită o atenție deosebită ac
țiunile politico-ideologice

Căminul cultural din 
Cimpa, o investiție' valorînd 
eîteva milioane, â fost dat 
nu demult: în funcțiune și 
totuși datorită neglijenței 
constructorilor și altor 
cauze subiective, acest o- 
biectiv social-cultural nu 
are asigurată o funcționa
litate deplină, în nouă clă- . _ _
dire deja plouă pe alocuri, și instructiv educative, 
lucrările de mecanică a Pentru ca lăcașul cultu 
scenei nu sînt terminate, - — -
în dotarea căminului se 
află eîteva instrumente atragă cît mai , mulți oâ-
muzicale „ancestrale" și meni ai muncii 'din indus- ,
o. masă de tenis care are trja orașului Petrila și* ță- 
’ x.,.. .. rani gospodărie indi

viduală, componența so- 
cio-profesională a consiliu
lui de conducere trebuie

- —- - • — Discuția cu
bibliotecară,' alte cadre reprezentanții comitetelor 
didactice de _ la școala ^ge- județean și municipal de

.. cultură și educație socia
listă a relevat și alte as
pecte demne de luat în 

ales seamă.' Sprijinul I.M. Lo- 
nea și al I.P.C.V.J. (între
prinderea patronatoare) în 
plan material (amenajări, 
reparații etc) este bineve
nit, dar forurile culturale 
din aceste unități, de la 
nivelul orașului Petrila 
âu datoria să sprijine și 
activitatea propriu-zisă, 
prin realizarea unor pro
grame artistice, care să 
trezească interesul public. 
Apoi sporirea dotării ma
teriale și grija pentru a- 
tragerea și selecția celor 
mai talentați artiști ama
tori constituie calea spre 
reyitalizarea vieții spiri

tuale din Cimpa, la care, 
sugerăm noi, trebuie in- 

. ama- vita^‘ sa participe sătenii
conți- din Jieț, care nu au la
cămi- dispoziție un astfel de a-
reali- Șezămînt modern.
.,De-

ral din Cimpa" să-și per
manentizeze activitatea, Să

meni ai muncii/din indus-

doar soarta casării. Cu toa
te acestea, învățătoarea. 
Cornelia Bălănescu, direc
toarea căminului cultural, 
profesoara Maria Sișman, îmbunătățită, 
bibliotecară," alte <--

nerală se străduiesc să des
fășoare, pe parcursul a 
trei zile din săptămână, ac
țiuni atractive, mai 
pentru elevi și tineret. De
și documentele de plani
ficare lipseau (erau „la în- 
dosarîat și încopciat" la 
directoare acasă) n-a fost 
greu să deslușim de ce sui
ta manifestărilor cultural- 
artistice și educative su
feră uneori sincope. în 
primul rînd,- consiliul de 
conducere ai căminului 
cultural are o existența 
formală, întreaga activita
te fiind lăsată în seama 
cadrelor didactice, deși în 
Cimpa • locuiesc mulți mi
neri, preparatori, meseriași 
ai altor întreprinderi, in
telectuali de formație po
litehnică.

— Formația noastră de 
scenă 

se
teatru va pune în 
„Haplea", 6 piesă, mi 
pare, de .Vasile Alecsan- 
dri. Artiștii noștri 
tori,: subliniază în 
nuare directoarea 
nului, participă la 
zarea unei șezători 
pănușatul porumbului"; A- 
vem un taraf compus din 
cinci instrumentiști, dar 
care nu mai vor să 
la cămin.

Numărul formațiilor pa
re mic, dar la șezătoare 
își dau concursul dansa
tori, soliști și grupul vo
cal etc. Trecînd în revis
tă manifestările lunii fe-

Sever NOIAN
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lui cu istoria, coordonată 
de bază a dezvoltării civi
lizației și culturii. îh a- 
cest context sînt surprin
se obiceiuri și elemente 
ale mitologiei din Valea 
Jiului și din ținutul hune- 
dorean (povestea celor din 
Livadia, care au scos luna 
din fîntînă, obiceiul de 
nuntă al știulei, strigarea 
peste sat, călușarii, boce
tele etc). Cu alte cuvinte, , 
Corneliu Rădulescu reu- .. 
șește o amplă monografie, 
a satului ardelean, atît 
în plan diacronic cît și 
sincronic, subliniind pe- , 
renitatea valorilor sale 
spirituale. In plan politic,’ 
drumul spre adevăr, U- 
neori sinuos, cu jertfe și 
șecuri, ipostaziază carac
tere și situații care au 
cîștigat deja dreptul de, â 
figura în arhivele istoriei. 
Pe lingă investiția de cu
noaștere, ultimul, său ro
man oferă în plan artistic 
satisfacția detaliului, ver
va dialogului, lirismul stă
rii de veghe,, ca punte a 
trecutului spre tmtor. 
șadar, 
tudinea 
deiului.

tenirii lui Teofil Oprișan.
Cheia romanului stă în 

realizarea raportului dra
matic dintre adevăr și pu
tere. Aritel Dogaru (Omul- 
cîine), Pociundeal, Pocio- 

să 
dirijeze înfăptuirea noului 
mod de producție și via
ță, înălțînd imnuri fetișis-

Primii pași ai orînduirii 
socialiste, epopeea entuzi
astă a ctitoriilor, dar și 
greșelile acelei perioade, 
numită de acum în criti
ca literară românească „ob
sedantul deceniu", au cons- rismul. Sațul ancestral în- vale și alții, chemați 
tituit subiectul unor opere registrează revoluția, 
literare, intrate deja în 
patrimoniul, marilor valori 
artistice românești, ne 
referim la romanele: „Fi
ul secetei" (de Ion Lăn- 
crănjan), „Cel mai iubit 
dintre pămînteni" (Ma
rin Preda), „Biiblioteca 
din Alexandria" (Petre Săl- 
CUdeanu), „Clipa", „Niște 
țărani", „Dragostea și re
voluția" (Dinu Săraru), „Ci
nema splendid" (Al. Voi- 
tin), la scenariul cinema
tografic și piesa „Puterea și 
adevărul" și altele. Ace
lași „obsedant deceniu" 
se reclamă ca fundal al 
celei de a patra cărți, a- 
părută recent în Editura 
Eminescu, a prozatorului 
Corneliu Rădulescu din 
Lupeni, „Uitarea și neili- 
tarea inocenților", care ur
mărește condiția intelec- 
tualului-„suplinitor“. Te
zismului proletcultist, fal
sei valori promovate din spi
rit imitativ, i se opune e- 
sența multimilenară a spi
ritualității poporului nos-

, dar 
nu-și abandonează rădă
cinile, în acest sens lec-

Eveniment editorial

„Uitarea și neuitarea 
inocenților" 

de Corneliu Rădulescu

tura ne implică în suita 
obiceiurilor folclorice, tră
ite ca dialog al omului cu 
natura. Lumea mitică a . .
Satului de munte vegheată dință. în acest univers fră- 
de Lupul-cîine (simbol inîntat, idila Sănduca-Teo- 
dacic), este o curgere lină, fii relevă un poet profund, 
netulburată de milenii. Co
pleșitoare în ... simboluri, 
spre exemplu bărbatul a- . 
flat cu cele șase femei în- 
tr-o poieniță semnifică, în 
contextul baladei, comple
xul de șapte cetăți daci
ce, descifrate cu truda de-

te puterii, disprețuiesc a- 
devărul,' confuzia valori
lor dezechilibrează chiar 
și pe -oamenii de bună cre-

cascada de imagini e tem
perată totuși cu umor. 
Destinul lui Teofil Opri
șan, dar mai ales deveni
rea sa au darul de a de
monstra necesitatea legă
turii funciare a prezentu-

A-'' 
impresionează ali- 
și măiestria con

lon VULPE

„înțelepciune" — sculptură de artistul plastic 
Ladislau Schmidt din Petrila.

Foto : Cristian ȘTEFAN

enilor noștri de a surprin
de profilul spiritual al po
porului român, în speță, 
al sensibilității sale este
tice, cu alte cuvinte o 
descriere cît mai exactă; 
istorică și structurală a 
configurării sensibilității 
estetice românești, pbr- 
nid de la modificările ac
tuale survenite în peisajul 
spiritual al țării. Nu este o 
lucrare psihologistă, sen- 
timentalistă, comparatistă, 
ci una cu o deschidere o- 
biectiv-științifică. 1 ’ Esteti» 

pro
funzime folclorul acestui 
popor, . marea literatură 
pppular-țărănească și mai, 
ales fenomenul estetic „la 
fața locului". Concluziile 
sale sînt extrase în urma 
nu- doar a studierilor teo
retice (de la etnografie, la 
istorie sau filozofie), ci a 

bări de nuanță, grație, de unei continue observații 
moderni, fascinație, iar a- 
cum, de esteticianul nos
tru, seducție estetică. 
Pentru cititorul mai puțin 
preocupat de fenomenul 
esteticii alăturăm, o pre
zentare informativă a pre
ocupărilor esteticianului 
Gr. Smeu. Pe lîngă poezie și 
proză, el a publicat studii 
de critică și estetică, 
p r e c u m: „Sensuri ale 
frumosului în estetica ro
mânească", „Previzibil — 
imprevizibil în epică", „Re
pere estetice în satul ro
mânesc", „Relația social- 
autonom în artă", „Intro
ducere în estetica artei de 
amatori" și recentul stu
diu despre seducția este
tică. Să subliniem că <â- 
ceșt studiu :se înscrie în-

rnntributiile teoretici-

VII. Aminteam, anterior, 
despre recenta apariție edi
torială „Sensibilitatea es- eianul cunoaște în 
tetică românească", a es
teticianului ' Grigore Smeu, 
cu sublinierea că i se cuvi
ne o prezentare cît mai 
nuanțată, fiindcă ea. pri
vește .una. dintre . determi
nantele frumosului, numi
tă de greci farmec, de ro
mantici, cu unele șchim-

directe. El a introdus acest 
nou concept în teoria es
tetică, desemnând o rea
litate a sensibilității, în 
genere, și a celei românești, 
în particular. Noul con

cept își află temeiul în 
dialectica raportului gene
tic al frumosului — su
biect-obiect, subiecți vita-
te-obiectivitate. Accen
tuăm, ca deosebit de im
portantă 
tului că .......
firește, sensibilitatea se 
obiectivează prin produ
sele și producerile-omului, 
într-un proces istoric. Su
biectivitatea se obiectivea
ză într-un mod expresiv. 
Ea are realitate.- Este fru
mosul din om.

îți

un

că

semințele

Dumitru VELEA

înțelegerea fap- 
subiectivitatea și,

BASORELIEF ÎN CĂRBUNE
vină

Grupu] coral cameral „Armonia" al Casei de cultură din Petroșani, di 
rijat de prof. Adrian Schweitzer. _ Foto : Ștefan NEMECSEK

„Geneză" — o lucrare a 
artistului plastic amator 
Ștefan Popa din Lupeni. 

Foto: N. ȘTEFAN

Un gînd vibrînd 
în ghiocei 

Astăzi, cînd inifinitul: 
vertical 

măsoară trecerea
. în ghiocei, 

gînd vibrînd în verdele 
necopt îmi spune 

soarele îți va mai săruta 
obrajii, ani și ani...

Dar vor mai fi și nori și ploi. 
Nu plînge, mamă, stropii.

, cerului ajung rodirii, 
iar semințele 
pe care tu le risipești

cu dăruire 
răsar în orice anotimp.

Monica CSASZAR

Peste inima ta, minerule, se face 
primăvară.:
Peste voința tat minerule, se face 
lumină.
Și din sudoarea ta se faee-o 
piatră rară, 
durabilă 
și de lumină plină.
Peste trecutul tău, minerule, se face 
un lan de pîine.
Peste cărbunele tău, minerule, se face 
primăvară.
Iar din trăirea ta, bogată, 
drum spre mîine, ; 
plin de lumină.

Rahela BARCAN

PREMIERE ♦ SPECTACOLE > TURNEE
■ Mîine la ora 18, iubitorii Thaliei își dau întâl

nire în sala de spectacole a Teatrului de stat „Valea 
Jiului", pentru a fi prezenți la premiera comediei 
„Milionarul sărac", de Tudor Popescu. Spectacolul, în 
regia lui Marcel Șoma și scenografia lui Aurel Florea, 
îi are ca protagoniști pe Mihai Clita, Florin Plaur, 
Dumitru Drăcea, cărora li se alătură Ștefania Donca, 
Rosmarin Delica, Adrian Zavloschi, Mircea Zaba- 
lon și Pușă Darie. ■ Pentru țăptămîna viitoare se 
anunță un atractiv concert-spectacol „Cu mască, fără 
mască", realizat de Teatrul de stat „Valea Jiului", în 
colaborare cu Casa de cultură a sindicatelor din Pe
troșani. își dau concursul : grupul 'vocal-instrumental 
„Acustic", orchestra de muzică populară „Parîngul", 
cunoscuți actori ai scenelor bucureștene și interpreți 
ai folclorului românesc. Spectacolul va fi itinerat pe 
scenele așezămintelor culturale din Lupeni, Vulcan, 
(6. III), Sadu (7.111) și Petroșani (8. Hi).
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®N..LU^HE
Vizita ministrului român 

al afacerilor externe
în R. F. Germania

BONN 2 (Agerpres).. 
Ministrul afacerilor 
terne, Ștefan Andrei, 
efectuează o vizită în 
publica Federală . 
nia, a avut la Bonn 
vorbiri 
Genscher, 
ministru de externe 
R.F.G. Au fost 
te stadiul și perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale și s-a efectuat 
un schimb de opinii pri
vi nd situația internațio
nală'.

în acest cadru a fost 
evidențiată — pornindu-se 
de la 
înalt,- 
unilor 
nuării 
le două țări și, în mod deo-

r 
i

ț 
i

Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi

Lucrările celei de-a doua 
mese rotunde româno- 
americane cu privire la 

drepturile omului
WASHINGTON 2 (Ager

pres). — în perioada 27-29 
februarie a.c., s-au desfă
șurat la Washington lucră
rile celei de-a doua mese 
rotunde româno-america- 
ne cu privire la drepturi
le omului.

Delegația română a fost 
condusă de Maria Groza, 
adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, . iar cea 
americană — de Elliot 
Abrams, asistent al secre
tarului de stat pentru drep
turile omului. Dezbaterile, 
care s-au înscris în exa
minarea căilor de promo
vare a procesului securi
tății și cooperării în Eu-

(Urmare din pagina 1) în cursul dimineții, 
pîrtie,, duminică, pînă 
ora 10.

Și P 
la

■ La sediul redacției, 
colecționarii de insigne’ 
pot procura (contra cost) 
insigna jubiliară a Cupei 
ziarului „Steagul roșu“ la 
schi. Insigna este reali
zata pe un fond bleu-

un
Și 

jubili-

Transportul pînă■ Transportul pînă la 
telescaun se face cu au
tobuzele A.U.T.L., dumi
nică dimineața începînd. 
cu ora 7. Autobuzele nu 
pleacă la ore fixate, ci 
în funcție de cum se i 
completează locurile. Du-. 
minică după-amiaza de 
la telescaun, autobuzele ’ 
pleacă începînd cu ora 

i regulă.

ropa în spiritul Actului 
final de la Helsinki și al 
documentului Reuniunii 
de la Madrid, s-au referit 
la aspecte legate de drep
turile civile și politice, e- 
conomice și sociale, 
buri culturale .și 
fice, alte probleme umani
tare.

Discuțiile, care s-au des
fășurat într-o i atmosferă 
de respect reciproc și co
operare, au contribuit la 
o mai bună cunoaștere a 
preocupărilor celor două 
țări în aceste probleme, la 
dezvoltarea pe mai depar
te a relațiilor româno- 
americane.

sebit, a relansării și ampli- 
’ ’ co

merciale și cooperării e- 
conomice și industriale, a 
extinderii relațiilor teh- 
nico-științifice, culturale și ■ 
în alte domenii de interes 
comun, spre folosul celor 
doua popoare, al păcii și 
colaborării în Europa , și în 
lume.

S-a procedat, de aseme
nea, la un schimb de ve
deri cu privire la princi
palele probleme ale vieții 
internaționale actuale. A 
fost relevată necesitatea 
de a se acționa pentru . o- 
prirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd Ia dezar
marea nucleară.

ex- licării schimburilor 
care
Re- 

Germa- 
con- 

cu Hans-Dietrich 
vicecancelar și 

al 
examîna-

înțelegerile la nivel 
— importanța acți- 
în direcția conti- 
dialogului între ce-

schim- 
științi-

>

Convorbiri sovieto-iugoslave
MOSCOVA 2 (Agerpres).’ 

—■ în cadrul convorbirilor 
desfășurate la Moscova 
între Konstantin Cernen
ko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., șl.Vidoie 
Jarkovici, vicepreședintele 
Prezidiului R.S.F.I., s-a 
procedat la un schimb de 
păreri privind relațiile’ 
sovieto-iugoslave, precum 
și unele aspecte ale actua
lității internaționale. — 
se arată în comunicatul co
mun transmis de agenția ; 
TAȘS. Părțile au eviden
țiat, între altele, dezvol
tarea ascendentă a relați
ilor de prietenie și colabo
rare rodnică dintre U.R.S.S. 
și R.S.F.I. și și-au reafir

mat dorința de a întări și 
extinde aceste relații pe 
baza principiilor înscrise în 
documentele adoptate la 
întîlnirile bilaterale la ni
vel înalt.

în cursul convorbirilor 
— relevă documentul — 
s-a evidențiat necesitatea 
readucerii relațiilor inter
naționale pe făgașul des
tinderii, a- adoptării unor 
măsuri practice orientate 
spre dezarmare, înlătura
rea pericolului de război, 
soluționarea problemelor 
litigioase prin mijloace 
pașnice, pe calea unor tra
tative serioase și construc
tive, spre crearea unui cli
mat de încredere și cola
borare fructuoasă.

ÎN SALA CONGRESE
LOR din Moscova a avut 
loc, vineri, întîlnirea lui 
Konstantin Cernenko, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., cu alegătorii care 
l-au propus drept candi
dat în alegerile de depu- 
tați în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., ce vor avea loc 
la 4 martie. în cadrul în- 
tîlnirii, ' Konstantin Cer
nenko a rostit o cuvîntare.

MARII 
anunțat 

participarea Ia construirea 
avionului vest-european 

Ia care 
asemenea, 
guvernele

GUVERNUL 
BRITANII și-a

,.Airbus A-320’1, 
contribuie, de 
cu fonduri, 
Franței, R.F.G. și Spaniei. 
„Airbus A-3201’, din cate
goria aparatelor de cursă 
medie, se anunță drept un 
puternic concurent pentru 
avioanele similare produ

/ .FILME-
. l’ETROȘANi — 7 No
iembrie: Elvis; Unirea: 
Un petic de cer; I’arîn- 
gui: Competiția.

LONEA : Căruța, 
mere.

ANINOASA : Pe
Iul sting al Dunării 
bastre.

VULCAN : Yeti,
mul zăpezilor.

LUPENI: Lovind o 
sare de pradă.

URICANI : 
rea haiducilor.

tămînă (parțial co
lor).

16,40 Coordonate maro
cane,

16,55 împliniri și pers
pective — Azi, ju
dețul Argeș.

17,15 Săptămîna politică.
17,30

cu

ma- 
al-

o-
. ■■ >"

pă-

se de industria aeronauti
că americană. El ar urma 
să consume, potrivit cons
tructorilor, cu 44 la sută 
mai puțin combustibil de- 
cît acestea.

STATELE UNITE AU 
PROCEDAT joi la. o nouă 
experiență nucleară sub
terană, pe poligonul din 
statul Nevada — a anun
țat Departamentul ame
rican al energiei. Dispozi- 

’b.;
între 

kilotone

tivul nuclear a avut 
magnitudine situată 
20 000 — 150 000 
trinitrotoluen.

CEL PUȚIN 
PERSOANE și-au 
viața și alte 17 
rănite ca urmare a 
bușirii unui autobuz 
tr-o prăpastie din 
Himachel Pradesh,
ță agenția Press Trust of 
India. Accidentul a avut 
Ioc în apropierea orașului 
Bilaspur, la 150 km nord 
de Deliii.

35 DE
pierdut 

au fost 
pră-, 
în- 

statul 
ariun-

22,20 Cîntec de primă va- Extragerea a Vl-a :
1, 49, 2, 51, 15. 34, 79.
48.
Extragerea a VII-a :

11, 18, 27,

ră (color).; W m
23,00 închiderea progra

mului.

la

62,
43,

I
i

î

zată pe un 
ciel, în mijloc este 
schior pe fond roșu 
însemnele ediției 
are.

■ Vă invităm
;** tr0£cele 14, după aceeași tegum. 

cișhgate in cele nouă e- De fapt, se poate urca 
dițu precedente. Vitrina ș 
este amenajată în partea 
sudică a magazinului u- 
niversal „Jiul" din Pe
troșani, alături de intrare.

■ Mulțumim I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani, care a 
răspuns solicitărilor noas
tre pentru ca duminică, 
la telescaun și în Pa
ring să fie amenajate to
nele unde se vor desface 
produse de patiserie, mici 
gustări, ceai cald !

diții precedente.

sa ve-

Vitrina și coborî și... „per pedesri

■ Vă recomandăm să
nu vă aventurați a urca i 
sîmbătă, deoarece nu se? 
pot asigura locuri de ca- ț 
zare. j

■ La telescaun vă re- ț
comandăm să evitați a- L 
glomerația și să respec- ’ 
tați disciplina de trans- J 
port pc cablu. *

Mîine, cu toții la cupa { 

ziarului „Steagul ro.șu“ la 1
■ Important. înscrie- Schi. I’aringul cu nease- l

rile pentru cupă se fac 
Ia sediul redacției

multele sal? frumuseți, t 
vă așteaptă. Și noi. ’

RECOMANDĂRI
| Stimați conducători 2

auto, întrucît timpul este i 
fnstabil, iar pe unele •

care se pare ca le-a 
tat prea repede.

ce a căutat...
conducător 

Autobaza de 
a C.M.V.J. a 
sub influența 

alcoolice în

autovehiculului

1 lie Tăiau, 
auto la 
transport 
fost găsit 
băuturilor 
data de 25 februarie, 
volanul 
21 1ID 2488. Conducăto
rul auto amintit nu era 
titularul mașinii. O îm
prumutase de la colegul 
său Iosif Deneș pentru a 
merge pînă la “ 
Ne întrebăm - 
costa nu observase 
rosul de „coloniale1* 
care îl emana Ilie 
ian, sau tocmai de 
ceea l-a înțeles, că 
înfruptaseră împreună din 
licoarea lui Bachus ? To
tuși cel care suportă ri
gorile legii este Ilie Tă- 
ian care, ce a căutat, 
...pînă la urmă a găsit.

porțiuni de drum s-a aș
ternut mâzgă său polei, 
folosiți o viteză adecva
tă condițiilor concrete de 
trafic,;

Petrila.
oare a

mi-

a-
se

■ La plecarea la drum 
verificați dacă instala
ția de spălat parbrizul 
funcționează normal și 
folosiți în perrhanență 
ambele ștergătoâre de 
parbriz, pentru a putea 
să aveți vizibilitate cît 
mai bună.

PI Nu vă aventurați să 
plecați Ia drum dacă 
pneurile mașinii nu pre
zintă striațiuni corespun
zătoare.

j
26,
82, c.

I

B

ș

13,
84

■ In caz de ceață sau 
pe timp de noapte folo
siți corespunzător lumi
nile, .închiderea progra

mului.
Telejurnal
Sport.
(parțial color). 
Teleenciclopedia. 
Antologia umoililUi . Extragerea a’ Il-a

25, 70, 86, 44, 42, 11, 
-63.es’
Faza a Il-a :
Extragerea 
88, 34, 67, 
60, 3.
Extragerea
74, 39, 52, 
5, 83.

22,05 Meridianele cânte- Extragerea 
cului și dansului ■ 40, 71, 26, 
(color). 70.

19,00

L O T O
Numerele extrase 

tragerea extraordinară
„Loto“ a mărțișorului, 
din 2 martie 1984 : 
Faza I:
Extragerea I i 1, 50, 58, 
40, 4, 45, 72, 53, 73, 2-1.

a IX-a ; ș68,
51,

ÎN GOANA CAILOR 
PUTERE ★

78, 68, 5,
79, 50.
Extragerea
28, 76’, 77,
20, 35.

• Extragerea
26, 12, 6, 42, 7, 19, 22,
27.
Extragerea a X-a : 57,
20,’ 69, 35, 37, 89, 64,
82.
Faza a IlI-a :
Extragerea
26, 79, 13,
53, 84.
Extragerea
89, 58, 10,
41, 42. :

Fond total de cîștiguri 
4 975 742 lei.

67,
74,

Duiiiinică, 4 martie a.c. 
au dreptul de circulație 
autoturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FĂRĂ SOȚ.

Deși începător în con
ducerea auto, Marin lo- 
vănel nu s-a sfiit să se 
urce la volanul autotu- 
turismului 3 HD 1127 și 
să dea frîu liber cailor 
putere. Spre norocul lui, 
cursa contra cronometru 
care o începuse în oraș 
i-a fost întreruptă de a- 
gentul de circulație care 
l-a sancționat conform 
legii și i-a „recomandat11 
o nouă reexaminare la 
regulile de circulație pe

i
romanesc.
Film serial:
„Jean Christophe"
(color). Episodul 5.

20.55 Varietăți de... sezon.
21.55 Teleiurnal

—. Sport v ' ■
(parțial color).

20,00

75.
36,

a Xl-a :
24, 25, 43,

a XTI-a: 72,
19, 46, 33, 66,

!

s cuRubrică realizată 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici 

piului Petroșani

i
ș

î

3

85, c

sap-
F
El

a IV-a :
76, 73, 19, 54,

TV
13,30 Telex,
13,35 La sfîrșit de

Răzbuna-

Șl IWKMIT M180SAM 
încadrează prin transfer sau la 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
FIICELE, ginerii și ne

poțelul, urează părinților 
lor - - — 
cu 
de 
45 
multă sănătate, 
„La mulțl ani!“. (314)

SCHIMB apartament, do
uă camere, încălzire cu 
sobe, Republicii nr. 20, sc.

oane Cornel, eliberată
I.M. Lonea. O declar nulă 
(326)

Leib Francisc și Ilona, 
ocazia aniversării zilei 1 ap. 7, Vulcan, cu similar 
naștere și împlinirii a s în Petroșani. Informații, 
de ani de căsnicie, telefon 70651. (333) 

fericire si ,
PIERDUT legitimații 

ciale de călătorie cu 
tobuzul — nr. 221 și 
222 — eliberate de E.G.C.L. 
Vulcan. Le declar nule. 
(332)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Da- 
nieliuc Valeriu, eliberată

de Institutul de mine 
trosani. O declar nulă. 
<325)(i-m; : : .

PIERDUT legitimație spe
cială nr. 309, eliberată de 
E.G.C.L. \ Petroșani. O 
declar nulă. (330) * .

CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, soția, fiul, 
nora și nepoata Claudia, 
urează bunicului Kovacs 
Ioan „La multi ani 
(324)

.: 'i * 
spe- ,
au-
nr, -

ANUNȚ DE FAMILIE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mari-

FETELE, ginerii, și nepoții, anunță împlinirea a 6 
luni de la dispariția fulgerătoare a scumpei noastre 
mame, soacre și bunici

BENEDEC MATILDA .
Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (329)

Șt ABMINIȘTRAȚIAi Petroșani, str. N. Bălcescu — 2, telefoane 41662 Secretariat}, 41663, <*464 (secții). TIPARULi Tipografia Petroșani, «tr, N. Bălceacn 8


