
"Steagul
Adunarea festivă din Capitală 

consacrată sărbătoririi 
Zilei internaționale a femeii ,

ANUL XL, NR. 9 796

i OBIECTIVUL 
ANULUI 

" 1984

Revirimentul sectorului II A
al I.M. Uricani

A fost hotârît de 
întregul colectivInginerului Ion Pisc nu-i place să-și aducă a- minte de evenimentele a- nului trecut, considerat „catastrofal11 pentru producția sectorului II A al minei Uricani.— După despărțirea vechiului sector în două, la începutul lui iulie, noi, cei de la II A, ani reușit să ne facem planul doar în luna noiembrie, a- tunci am dat un . plus de 1000 de tone, dar am pierdut alte 494 în decembrie. Era însă o dovadă elocventă că sîntem în stare să ne achităm de sarcinile încredințate.— Întîm piuam greutăți cu tectonica stratului, interceptam intercalații de-a lungul abatajului, așa că mai bine de jumătate din el trebuia susținut în lemn ; pierdeam timp cu surpările și cu cite altele. ni se destăinuie, a- (Continuare in pag. a 2-a)
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cum degajat, sing. Aurel Orășanu.— Cînd făceam k-u! brigăzilor, ne apucau durerile de cap, mărturisește sing. Marioara Stoica. Acum, însă...Da, acum', sectorul IIA se află între colectivele, fruntașe ale minei U- ritani; plus 1001 tone de cărbune (cifra ne amuză, aducînd aminte de un soi de viță, dar „e tona noastă, a fost scoasă cu trudă, trebuie pusă la socoteală"), plus 3495 în februarie, plus 1331 în pri- . mele cinci zile lucrătoare din această lună. S-or fi șchimbat între timp condițiile- de zăcămînt, ne-am zis noi.
Ion VULPE
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1500 tone 
peste planMiercuri, 7 martie, șapte- întreprinderi miniere — Petrila, Dîlja, Livezeni, A- ninoasa, Vulcan, Paroșeni și Uricani — au extras, împreună, suplimentar 1500 tone de cărbune.

■ Cel mai mare plus 
al zilei — 559 tone de căr
bune, l-au înregistrat mi
nerii de la Aninoasa. Și 
în această lună, ca dealt
fel de Ia începutul anului, 
cea mai mare producție 
extrasă suplimentar a fost 
obținută din abatajele sec
torului I (plus 459 tone), 
din cadrul căruia s-a re
marcat brigada condusă 
de Pavel Dediu, care a 
depășit productivitatea 
muncii planificată cu pes
te 1000 kg pc post. Din ca
drul sectoarelor II și III 
s-au remarcat brigăzile 
conduse de Nicolae Bokor 
și Sava Robu, care au în
registrat însemnate depă
șiri ale productivității mun
cii. Dealtfel, productivi

tatea muncii în cărbune a 
fost depășită, miercuri, 7 

martie, cu 500 kg pc post.
| De la începutul lunii 

martie, minerii de la Pa
roșeni au extras suplimen
tar 1833 tone de cărbune, 
situîndu-se astfel în frun
tea întrecerii socialiste. 
Producția extrasă supli
mentar are la bază depă
șirea productivității mun-, 
cii în toate abatajele'' mi
nei.

Brigadierul Anton Fio 
rea-și ortacii din schim
bul condus de Iosif 
Kaicso, componenții 

uneia dintre formațiile 
de lucru’ cu bune re
zultate de la sectorul 
IV al minei Lonea.

Foto : N. ȘTEFAN

Joi, după-amiază, a a- vut ioc, în Capitală, adunarea festivă organizată de Consiliul Național al Femeilor, împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Organizației Pionierilor și Comitetul municipal al femeilor București, cu prilejul sărbătoririi Zilei de 8 Martie.La adunare au participat
PE MARGINEA LUCRĂRILOR PLENAREI 

LĂRGITE A CONSILIULUI SANITAR SUPERIOR 
Orientări ferme pentru 

dezvoltarea generală 
a națiunii» asigurarea 

sănătății și vigorii 
poporului nostruDupă cum s-a anunțat, clin inițiativa și în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, Consiliul . Sanitar Superior a dezbătut, recent, „în plenară lărgită, probleme de maximă însemnătate pentru creșterea natalității și a- sigurarea unui spor natural corespunzător al populației, pentru dezvoltarea națiunii socialiste și accelerarea ' progresului general al patriei. Cu a- tenția pe care secretarul general al partidului o a- cordă tuturor sectoarelor vieții social-economiee, au fost analizate preocupările din domeniul înfăptuirii politicii demografice, cauzele care au condus la scăderea sporului natural al populației, au fost stabilite măsuri în vederea îmbunătățirii indicatorilor demografici. Aceste orientări au drept temei obiectiv faptul că în anii mărețelor realizări socialiste, îndeosebi după cel de-al lX-lea 
Congres al partidului, de
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muncitoare, țărănci, intelectuale, activiste de partid, de stat și ale mișcării de femei, ale organizațiilor de masă și obștești.Au participat soții ale șefilor misiunilor diplomatice acreditați în România.Despre semnificația Zilei internaționale a femeii a vorbit tovarășa Ana Mu- reșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor.Desfășurată într-o atmosferă de puternic pvînt cre

cînd la cîrma țării se a- flă tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a acționat în mod stăruitor pentru realizarea programului de ridicare a bunăstării, de creștere a calității viețiiși menținerea sănătății fizice și morale a poporului.în contextul acestor, preocupări se înscriu și măsurile întreprinse.. în Valea Jiului, în urma cărora s-a asigurat dezvoltarea bazei materiale a activității din domeniul sanitar, a celorlalte activități sociale și, concomitent cu acestea, formarea unui puternic nucleu de cadre medico-sa- nitare, care veghează cu devotament și înaltă dăruire profesională la Starea de sănătate a oamenilor muncii Și cetățenilor. Municipiul nostru dispune, în centrul de reședință, de un spital modern,, cu o dotare tehnico- functională superioară,-la 1 . j_■____ - ——■ '
(Continuare în pag. a 2-a) 

ator, cînd poporul nostru depune eforturi susținute pentru realizarea exemplară a sarcinilor econo- mico-sociale pe anul 1984 și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, adunrffea s-a constituit într-o expresie elocventă a încrederii și devotamentului nețărmurit ale milioanelor de femei din patria noastră

(Continuare în pag. a 4-a)

Cinstind ziua 
de 8 Martie■ AMPLE MANIFESTĂRI OMAGIALE. Ieri, în toate întreprinderile și instituțiile *-au desfășurat ample acțiuni politice, cultural-educative și distractive dedicate Zilei internaționale a femeii. în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă au fost aduse omagii muncii pline de dăruire, pricepere și elan creator a femeilor, contribuției lor de inestimabilă valoare Ia progresul multilateral al țării, la educarea tinerei generații.La I.F.A. „Vîscoza* Lu- peni, operatoarele chimiste au fost felicitate pe schimburi, prin grija comitetului sindicatului și a comisiei de femei, oferin- • du-li-se flori și cadouri.Manifestări sărbătorești dedicate acestei frumoase zi de primăvară au fost organizate ieri și la întreprinderea 1 de tricotaje, I.P.C.V.J., C.M.V.J., la întreprinderea de confecții e ■ etc. ■■ ;-) '■■■ ■■ ÎN CINSTEA TOVARĂȘELOR LOR — educatoare,. învățătoare și profesoare, copiii din unitățile școlare din municipiu au pregătit emoționante serbări de cîntece și poe—• zie. Prin vers 'sî cîntec pionierii ,și șoimii și-aU omagiat mamele, educa- toarele. ' ■■ RECITAL. Cu ocazia zilei lor, femeile din cenaclul literar „Mesageruî“" al Oficiului, municipal de. poștă și telecomunicații, au. dăruit 'colegelor lor de ■muncă un recital din*ere- ’ ațiile proprii. Au recitat verstiri izvorîte din inimă peretele- Rahela. Barcan,

în toate unitățile economice, în cartiere și pe străzi
Ample acțiuni de curățenie și înfrumusețareAcțiunile ce dorim să fie demarate odată cu începutul primăverii și sosirea primelor zile frumoase sînt reglementate, cît se poate de limpede și cuprinzător, de un act normativ la fel de clar și complet: Legea hr, 10/1982 cu privire la obligațile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a •localităților urbane și rurale,- păstrarea ordinii și disciplinei publice.Articolul 10 al actului normativ amintit reglementează participarea CO

LECTIVĂ, largă a oamenilor muncii, precizînd : „Consiliile populare, comitetele și birourile executive ale acestora, cu spri- - linul c o m i te t e I o r de ce t ă ț c n i și al asociațiilor de locatari, vor acționa pentru participarea efectivă a tuturor cetățenilor și unităților socialiste la realizarea luciă- rilor de curățenie și înfrumusețare a orașelor, și comunelor, în care scop vor stabili artere de circulație, parcuri, grădini, alte locuri publice sau porțiuni din acestea care urmează să fie date în îngrijirea comitetelor de ce

tățeni/ unităților școlare,, precum și celorlalte unități socialiste*. în acest mod sînt cuprinse în o- biectivele bunei gospodăriri atît zonele aparținătoare blocurilor de locuințe, scuarele .și parcurile, porțiunile de străzi și trotuare ce trebuie întreținute de instituții și cetățeni, cît și incintele tuturor întreprinderilor socialiste. Nu există, nu trebuie să existe spații neîngrijite, așa zise locuri fără stăpîn, „depozite* de reziduuri, șă- lașuri ale neglijenței.Avînd în vedere aspectele întîlnite , îndeosebi în partea de nord a reședin

ței municipului, dar și în alte localități, este cazul să reamintim că unitățile socialiste sînt obligate să ia măsuri ca întreg personalul . muncitor șă participe la acțiunile de întreținere, curățenie, și înfrumusețare a clădirilor, incintelor, curților, împrejmuirilor, căilor de acces, precum și a străzilor, drumurilor și zonelor verzi înconjurătoare; cele care exe
cută lucrări de construcții, 
de reparații și demolări la 
clădiri sînt obligate să îm- 
prejmuiască șantierele res
pective, să asigure curăți-

(Continuare în pag. a 3-a)

INSCRIPȚII
Vine, cu miros cald 

ele pămînl reavăn, mus
tit de apa binefăcătoa
re pentru recoltele vi
itoare, anotimpul clin- 
totdeauna răsfățat al a- 
nului, poznaș și de fie
care dată mai frumos 
și adormitor de dulce 
—■ primăvara.

Anul în care ne ă~ 
flam, cu iarnă' iui de 
pomină, ca-n povești
le «u sănii trase de cai 
năzdrăvani, pregătește 
„copilului" neastîmpă- 
raV straie de mare săr
bătoare la strălucirea 
cărora SĂTENCELE„cu 
fețele îmbujorate de fi
erul tare al dimineții, 
pregătesc rodul bogat 
al toamnei.

Anotimpul mirificei

Iubire eternă
redeșteptări a naturii a- 
duce cu sine ca un 

Simbol ăi perpetuării se
minției umane; ziua 
ACELORA, care, pînă și 
prin simplă prezență, 
fac mai plăcut parfumul 
florilor: și sensul vieții 
pe pămînl.

Omagiu fierbinte FI
INȚELOR cu chipul 
luminos de gînduri bu
ne ce-aduc în suflet 
sărbătoare și-n ceasul 
umbrelor topite-n soare 
inundă pămîntul eu 
prezența lor luminoasă.

Recunoscători ne a- 
plecăm cu smerenie sa 
sărutăm, mîinile ră bdă- 
toare și ghioceii din, 
tîmpla MAMELOR.

Ion DULÂMIȚA



Steagul roșu

Da- stă- îmi
Af- mina Livezeni, atunci cînd mi- greutățile ei. A pensie. Costea

cauzapre-încă opresc asupra lor, ci fe- i de Iul cum mă priveau.îmbrăți-

VINERI, 9 FEBRUARIE 1984

î.

cravata

Cinstindde cadrele din conduce-

(Urmare din pag. I)

1207 com- doar ceva altă-

detașa-i fie

•, ne șefu-

Istrate, își amintește:. — Costea al nostru a știut să se facă stimat și apreciat de ortaci, prin

vor continua, dar perspectiva îi frămîntă deja pe specialiștii sectorului. Astfel, la, începutul lunii viitoare o nouă formație, de

ziua de
8 Martie
'Urmare din pag i>

— Sînt aceleași ca și a-, nul trecut, ne contrazice inginerul topograf Ion Vin- tiîescu.

i

I
Iț cunoaște de cînd lucrau| împreună la mina Vulcan,

Bărbați care onorează titlul de miner

26 de ani de subteran, acesta este palmaresul o- norant cu care cunoscutul miner Costea Aftonic, din cadrul sectorului II al I.M. Livezeni s-a prezentat în fața ortacilor săi, în acea unică "clijpă din viață — ieșirea la pensie. Un ortac care-I

Vulcan, dacă este de a- , Cord cu transferul, el a răspuns simplu : „DA, dar cu toti ortacii"....Ora 14,30. Fanfara cîntă Imnul minerilor. Oamenii din schimbul condus de Adăm Ciornei, cu lacrimi de bucurie în ochi își iau rămas bun, oferindu-i lui Aftonic, drept amintire un ceas

Minerul Costea -Afto
nic predind lampa, la 
ieșirea din ultimul șut.

LA JAZZtr-un cadru limitat a determinat apariția unei arte ce tinde din ce în în ce mai mult spre abstractizare. Rezultatul nu este un produs steril, sintetic sau artificial, ci o Creație deosebit de bogată în valențe emoționale. . V-. Tîn cadrul nou creat, ne propunem explorarea a-
șeful de schimb Marcel cu pendulă. Nu-1 va mai scula dimineața, la 3,30, dar fiecare bătaie a pendulei îi va aminti de ei. Costea Aftonic, îm- exemplul pe care l-a dat pretmă cu ortacii, se în- în muncă și în familie, dreaptă, spre sala de apel. Este greu să mai întîl- 
nesc un brigadier care să aibă o atît de nebănuită putere de convingere asupra celor mai vechi sau mai noi ortaci încadrați în muncă. Tineri caI Vașile Potîrcă, Ion Che- ■laru . și Dorel Cojocaru, lucrînd înainte de satis- i . facerea stagiului militar în brigada noastră, au cerut după „lăsarea la vatră" să lucreze tot în aceeași brigadă, adică la noi, la Costea.■ ...în anul 1972, pentru r . întreprinderea . minierăLivezeni s-a solicitat ce-, lorlalte întreprinderi similare din Vale să le fie■ ..transferați mineri specialiști. Cînd șeful de

Azi, nu mai este așteptat de „obăr", pentru a-i trage „bățul" în cartea de pontaj, ci de detașamentul pionierilor din clasa a IV-a B al Școlii generale nr. 5 Petroșani. Președinta de detașa-ment înaintează cu pași vioi către sărbătorit, pu- nîndu-i la gît roșie cu tricolor. în numele întregului <’. ment, este rugat să pionierul lor de onoare. Răspunsul nil a putut veni imediat din < lac milou ce i se lingeau pe obrajii ■ negri de praful fin cărbune. Este țat și felicitat de soție, ______________ ____ ___ de cadrele din conduce- brigadă Costea Aftonic a rea sectorului și a minei, fost întrebat atunci, la de ortaci și de prieteni.
Revirimentul sectorului

........... la întreținere, cea condusă Ceva însă s-a schimbat de Gavriloaie, va întări forțele pregătirilor.— Am dobîndit înțelegerea oamenilor, aceasta este cheia revirimentului, se încumetă să tragă concluzia adjunctul șefului de sector. Ortacii au priceput, că muncind cu spor, heabă- tîndu-se din calea greută-

în acest sector.— Optica oamenilor, lămureștfe . adjunctul lui de sector.— în ianuarie, la- posturi planificate la plex, am înregistrat 
4 nemotivate. La așa nici măcar nu visam . . . _dată, îl sUSține norma.toa- ților, dimpotrivă, înfrun- rea. • -Complexul mecanizat are , 
un randament mediu de 12,750 tone pe post, dar atinge și vîrfuri de 20,

tîndu-le vor face planul. Concret! La planul de 550 tone pe zi, noi realizăm și 800, ba am atins și 860. Ne-ain convins pe noi~ în- 1 fap-decf în brigada lui Petru șine, cu argumentul fap-■ telor, că muncind bin», câștigăm bine, banii doldora în buzunare prind bine, dar mai este și mîndria <te, a te ști de folos. Cărbune ------------- mai mult înseamnă lumină Ion Maigut,, care asigură și căldură miai inultă pen- apfovizioharea eu materia1 ' '
le.r— Cuvîntul de ordine este acum prevederea, continuă dialogul nostru inginerul Pisc. Mai susținem și acum porțiuni de abataj cu lemn, dar îl avem pregătit dinainte. De asemenea, nu ne lipsesc piesele de schimb pentru complex, celelalte utilaje; reviziile și reparațiile de bună calitate și la timp au eliniinat stagnările. Maiștrii Aurel loniță, Gheorghe Radeș și alții au schimburi de elită, din „camera1 
se scot productivități 10 tone pe post, la gătiri, deși traversăm zonă grea, cu falii și

Mandriș (maistru care . a acceptat să revină la conducerea unei brigăzi), trea
ba merge strună. în acest 
context, demni de laudă sînt și ortacii maistrului . tru țară. înțelegerea ■ a- ceăstă,' dobîndită cu i trudă, este de fapt o devenire a1 oamenilor, aceeași, dar totuși, în planul conștiinței, superiori celor de odinioară. Și dacă e vorba » de eroi de reportaj,- aș’ zice că există doar unul și ace" la este colectivul sectorului II A.

i“ lui Ion Nicolae depre- o zuiw yi c<i, vu lucrări necunoscute, se merge totuși bine.— Șă nu-i uităm pe me- •seriașii maistrului Gheor- |ghe Șerban, care asigură (întreținerea fluxului . de »transportoare, intervine Ising. Orășanu. ICum linie de front este 1destulă, rezultatele bune \

în sfîrșit, reușim stăm de vorbă cu sărbătoritul. ___ Ț„.? .. ...........
vO singură întreba- colivia, ultima predare de lampă. Aceasta a fost ultima zi de subteran a lui Costea Aftonic. Iar ortacii Leonte Dumitru. Ion Buloi, Cristea Vala- che, maistrul Nicolae Pînzaru, șeful de sector Tudor Zaharescu, directorul minei Ion Diacenu, au avut numai cuvinte de laudă și prețuire pentru tot ceea ce a făcut comunistul Costea tonic la mai ales na avea ieșit la . _ . ..Aftonic, un ■ îesager al artei mineritului 1

re. Cum ați reușit să sta
bilizați tinerii nou sosiți 
la mină ?— O dată sau de două ori pe săptămînă trecem pe la biroul personal și analizăm cărțile de muncă ale nou sosiți lor, că, de'. cartea de muncă este oglinda omului. în mină stăteam de vorbă cu ei, le puneam întrebări. Nu răspunsul la întrebări mă făcea să mă
că riu mă priveau și teau cu ochii în jos, dădeam seama că nu de gînd să rămînă la

...Ultima tăiere cu combina, ultima pășire de secție, ultima ieșire cu

Gh. SPÎNU

INVITAȚIEPornind de la cerința organizării timpului liber, destul de limitat.de dinamismul vieții cotidiene, și pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere a unei pasiuni, recent, în cadrul Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani a luăt ființă un club al iubitorilor muzicii de jazz.Menirea acestuia este vestei întinderi atît de crearea unui cadru care să faciliteze audiții muzicale, urmate de comunicarea ideilor referitoare la perceperea acestei muzici, atît de caracteristică spiritualității secolului XX. Jazz-ul este considerat un gen aflat la scara superioară a așa-zisei muzici de divertisment. El a debutat ca o categorie a artei sunetelor în care primează factorul emoțional, pentru ca o dată cu trecerea timpului, mal T • . . • <>.bine zis cu accelerarea^0111' Armstrong Ma- trecerii lui, acest factor, Fopp Chick Corea, ca trăsătură dominantă, Johny Răducanu, Weat- să fie încet substituit, cu her ReP°rt’ Ion Bac,u cel rațional. Fenomenul îr. Și —■ de ce. nu ? »--este cunoscut din evolu- poate a propriilor muzi- ția artei în general. Ne- cieni ai clubului, voia de exprimare a u- 'nei bogății de sensuri în- Kaul DUBEK

fascinante și de vaste care este jazz-ul și, cu a- jutorul lui, explorarea u- nor sentimente înălțătoa- - re, cu convingerea că le vom cunoaște și, implicit, ne vom cunoaște pe noi înșine din ce în ce mai bine. Iată de ce lansăm și altor pasionați invitația de a deveni membri ai clubului de jazz din cadrul Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani pentru a asculta și comenta împreună mu- .' zică unor celebrități ca ;.Armstrong, Ma-

Program artistic pre
zentat de șoimii din gru
pa mare de Ia Grădini- 
nița nr. 5 Vulcan, în 
cinstea zilei de 8 Mar

f -Sr -sag

(Urmore din pag. 1)

-V , li :
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nivelul clinicilor medicale din marile centre ale țării, în celelalte localități există, de asemenea, unități spitalicești care fac față cerințelor în mod corespunzător. în întregul -municipiu au fost construite sau amenajate creșe și grădinițe. Toate aceste realizări dovedesc conținutul profund umanitar al politicii partidului și statului, grija deosebită acordată de secretarul general al partidului creării celor mai bune condiții de. apărare a sănătății, pentrumenținerea și refacerea capaeită-

Orientări natural al populației, corespunzător actum ului nivel de dezvoltare a societății și la nivelul cerințelor pe care le ridică înfăptuirea în perspectivă a o- biectivelor edificării societății , socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre : comunism. Este necesar, in acest sens, să fie intensifi- ____ _____________________ j în rîndul populației, pentru întărirea familiei și . creșterea copiilor, contribuind astfel la dezvoltarea generală a națiunii, la asigurarea sănătății, tinereții și vigorii întregului nostru popor.

ții de muncă, ocrotirea mamei și copilului și creșterea unui tineret sănătos, viguros.Iată, așadar, temeiurile obiective care îndreptățesc cată" munca educativă măsurile recent întreprinse în domeniul politicii,demografice a țării. Așa cum s-a arătat, pe baza condițiilor create, flecare localitate poate contribui mai mult la creșterea natalității și asigurarea sporului

Elena Dumitru, Carolina Miron, Viorica Pop, Eli- sabeta Acs și altele. (M.A.)HI COMISIILE DE FEMEI de la piina Lupeni, Vîscoza, învățămînt, Țe- sătorîe au organizat zilele ' trecute acțiuni de colectare a materialelor refolo- sibile. Au participat peste 200 femei și au colectat peste 5 tone fier, 1000 sticle și borcane, 500 kg hîrtie.La biblioteca clubului din Lupeni s-a organizat „Ziua cărții' pentru femei", 'ainenajîndu-se totodată o expoziție cu opere ale literaturii contemporane dedicate rolului femeii în viața sociqlă.în noul cartier al orașului s-a organizat o expoziție cu obiecte de artizanat, iar cooperativa „Straja" a deschis două expoziții cu produse de maro- chinărie și confecții. '
In zilele de 7 și 8 martie s-au desfășurat la' toa- 1 te întreprinderile, spectacole prezentate de pionierii și șoimii patriei sub genericul „Omagiu mamei" și „Mamelor noastre, un zîm- bet, o floare".■Comisia de femei din u- nitățile sanitare a organizat simpozionul „Rolul femeii în întărirea’ familiei", (Elena DIACONU, președinta comitetului orășenesc al femeilor — Lupeni).culinară cu vînzare. Au fost pregătite, pentru a- 3 cest prilej 29 sortimente de pește, 20 de prepara - te din legume și 10 din " paste făinoase, toate a-preciate de consumatori , pentru rafinamentul gustului și al prezentării.(T-S.)

Școlii generale nr. 4 din Vulcan (antrenat de prof. Dumitru Durnea) va particip. , la Predeal, la faza națională a „Complexului aplicativ pentru apărarea patriei" — pdiția de iarnă. 1984.EXPOZIȚIE DE ARTA CULINARA. în cinstea zilei de 8 Martie, restaurantul „Jiul" din Petroșani a deschis ieri (în sala braseriei și la roti- pionierească. Echipajul serie) o expoziție de artă,

nostru de mîine, va apa-- re programul returului campionatului diviziei B de fotbal, ediția 1983-1984, seria a Xl-a.UN LOT de 4 fete și 4 băieți, elevi ia școlile generale nr. 1 Petrila, nr. 1 și 2 Petroșani, nr. 3 Vulcan și nr. 2 și 3 Lu- peni, a plecat la Deva pentru ă participa la faza județeană a Cupei „Pionierul" la tenis de masă.AFLAM că se maipregătește o competiție

muncesc învățînd și învață muncind.PRIN GRIJA sectorului „zone verzi“ al gospodăriei comunale, cartierul „Aeroport" Petroșani a început
Rubrică realizată de 

Dan STEJARU

| ÎNTREGUL PERSO- ( NAL CALIFICAT al I.F.A. : „Vîscoza" învață,,, res- j pectiv, e cuprins în for- [ mele de perfecționare profesională. Totodată, pește 120 de tinere învață la cele 4 cursuri de calificare deschise în a- cest an, din care 3 sînt consacrate pregătirii personalului pentru no-, ua instalație. Femeile

I 
I

in din săparea și amenajarea gropilor pentru plantările de primăvară. Pe de altă parte, colectivul serei de flori a întreprinderii . trecut la curățirea spațiilor pe suprafața cărora vor fi amenajate coboare florale. (I.M.)ÎN ATENȚIA iubitorilor- de fotbal. în ziarul

limitat.de
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Vad comercial puternic Ungur, Maria Filip și Ma- ‘ i ria Prodana dovedesc preocupare pentru gospodărirea corespunzătoare a halei, pentru realizarea planului economic propriu, precum și pentru respectarea prețurilor de mercurial. în cazul fructelor, cartofilor și altor produse, mercurialul < pectat în general; nu însă

âl orașului nostru. piața agro-alimentară' a ieșit din iarnă, din păcate, tot ■ înghețată. O" vizită prin incinta pieții ne-a înlesnit un contact nemijlocit • cu ultimele aspecte de aici. Am aflat astfel că punctul termic, sursa de încălzire (în viitor) a întregului complex e, în sfîrșit, gata în ceea ce privește montarea instalațiilor de preparare a ageptului termic secundar, inclusiv legătura cu magistrala ce trece prin apropiere. Așa că lucrătoarele din cele peste 15 unități comerciale (alimentare, de legume- fructe, industriale, de pa- petărie etc.) și producătorii particulari veniți cu mărfuri în orașul nostru pot spera că la iarna viitoare nu vor mai tremura în atmosfera binecu- _ ... . _ .noscută pînă acum. S-a di- manență ordinea și starea de igienă desăvîrșită necesară într-un asemenea vad comercial. „In toată luna februarie — ne spunea Ioan Vladislav —; nu au fost golite containerele și transportate reziduurile depuse pe lîngă ele. Deoarece, conform contractului existent, gunoiul trebuie ridicat din incinta pieții din două în două zile, am refuzat plata transportului acestuia pe luna februarie, dar cu a-

minuat substanțial grămadă de fier degradat, rezultat din centrala termică desființată — deși nu a fost lichidată total, cum ar trebui —, s-au făcut, de curînd, reparații la Ușile de acces în hala principală, la fiecare început desăptămînă aceasta fiind i- gienizată prin spălare. Administratorul’ pieții, tovarășul Ioan Vladislav, lucrătoarele comerciale Iu- liana Bălăcescu, Elisabeta

ceasta nu am rezolvat problema pentru că igiena din spatele halelor lasă foarte mult de dorit. De asemenea, mă văd nevoit să insist-și cu acest prilej * — ziarul a făcut-o de mai multe ori —, pentru renunțarea de către sucursala Petroșani a I.C.R.A. la este res- improvizația ocupată de î ani de zile cu aceleași am-
PIAȚA AGR0-AL1MENTARĂ 

Ja început de primăvară
și balaje la fel de urî te___ . . ca și adăpostul lor, pentru păstrarea ordinei și igip- nei pe întregul spațiu dinși la morcovi, usturoi alte produse mai deficitare. Am întîlnit și aspecte care* demonstrează că ad- . ,miniștrația piețelor nu este spatele halelor de către u- ajutată de unitățile comerciale să păstreze dotațiile pieții, să mențină în per- nitățile comerciale care-1 folosesc”, A-f i.' -'Inadmisibil — și, după cum se va vedea, și păgubitor —, este accesul mijloacelor de transport grele în incinta vestică a pieții. îți scopul ușurării a; provizionării magazinului alimentar nr. 16 de aici prin spatele halelor, s-a investit o șumă apreciabilă în ascensorul situat pe latura vestică a clădirii. Această construcție stă însă nefolosită. Aceeași observație este valabilă și pentru - magazinul de legume și fructe, cu deosebirea Că

aceasta nu are intr-adevăr alt acces. Același aspect poate fi întîlnit și în fața unității de desfacere a plinii. Consecința : jgheaburile și burlanele de la streșinile din dreptul magazinelor respective, au fost rupte de mijloacele de transport. Soluția, în cazul alimentarei, ar fi ca măcar mijloacele de transport grele să intre prin accesul, de lîngă podul peste Maleia șl să fie pus în funcțiune ascensorul destinat ridicării mărfurilor. I.C.S.M.I. să hotărască, în sfîrșit, destinația spațiului în care a funcționat chioșcul pentru desfacerea tricotajelor și mărunțișurilor înainte de incendiu, iar Grupul de șantiere Valea Jiului al T.C.H. să continue investiția începută, ori să astupe gropile rămase de peste un an deschise în incinta pieții.Iarna a fost mai să se rezolve uneletre aceste probleme. Odată cu sosirea primăverii, a timpului cald, și în vadul comercial agro-alimentar al Petrdșaniiîlui, ca peste tot dealtfel, trebuie să se facă simțit un suflu în noitor.
Toma ȚAȚARCA

greu 
din-

acțiuni
de curățenie și înfrumusețare care pe care le folosesc, a- mepzile pentru neîndepli- nirea acestor îndatoriri fiind de 200—1000 lei.Primăvara a sosit. ’ în unele localități a fost demarată deja plantarea, materialului dendrologic asigurat din toamnă, a început săparea spațiilor pe care se vor sădi flori, s-au întreprins primele acțiuni de curățenie. în următoarele zile, odată cu încălzirea timpului, mobilizarea cetățenilor la acțiunile a- vînd drept scop realizarea curățeniei și ordinii trebuie să se situeze în a- tenția conducerilor colective ale întreprinderilor, de-, putaților, O.D.U.S., comisiilor de femei din cartiere. Fiecare ceas bun de lucru trebuie folosit din plin , pentru a da tuturor localităților noastre, tuturor străzilor, cartierelor, precum și incintelor întreprinderilor și instituțiilor o "ținută gospodărească, mului, a locurilor de par- frumoasă, demnă.

(Urmare din pag, 1)

rea vehiculelor la ieșirea 
din șantier, din strațiile de 
betoane sau din alte ase
menea locuri pentru a nti 
murdări căile publice, a- menda prevăzută pentru nerespectarea acestor cerințe fiind de 5 000—10 000> lei; .. A-...  .Cetățenii au îndatorirea de a asigura întreținerea și curățenia locuințelor, a a- nexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor; j acestora, precum și de a participa la realizazrea tuturor măsurilor privind buna gospodărire a localităților întreprinse de consiliile populare. Este subliniată, de asemenea, în mod expres, obligația cetățenilor de a îngriji pomii, florile și alte plantații din curți și din fața imobilelor pe care le dețin, de a menține curățenia trotuarelor, ■ rigolelor, părții carosabile a străzii sau dru-

mătorul a fost mai sec în replică: „Nu mă încurc'cu așa ceva". Al treilea, cînd a auzit ce dorim, a întors spatele.-» Singurul care a dovedit amabilita-
N°tă Indiferența — Service?Printre atributele civilizației se află, și încă la loc de cinste fără îndoială, automobilul. Cu a- vantajele pe care ți le a- sigură, cu dezavantajelede care ai parte atunci te și pricepere a fost șe- cînd se defectează... ful secției C.Ț,C„ Geor-... .Unele dificultăți » apar . 8e Carvanschi. Interven- uneori sub o formă „de- Va a durat... două mi- licată",’atunci cînd ape- nute ! De neînțeles este Iezi la meseriașii califi- că îpsuși tu-cați (și plătiți !) să le re- r:iX4, - — -”’1pună în stare de funcțio- viah nare. Ne-am (re)amintit astfel de practici, această problemă cînd am * "" ”fost- in chip (ne-am'convins — nedoriți I) ai Autoservice- ului „Dacîâ" din Paro- șeni. O banală reglare a -aprinderii ne-a făcut să apelăm la mesefiășii ‘"U-: nității amintite. Unul din maiștri a trimis pe un meseriaș. ......... *„ scăpat-

nității, tovarășul Octa- Naste încurajează i, din <><,1 moment ce rămîne pa- de clienți ?siv' la abaterile subordo- naților cum a procedat și 'în 'ziuă respectivă.Acest aspect îndeamnă la reflecții. Pentru că a- cește cazuri, dovedesc că ’sînt goluri " în educarea ~ meseriașilor de la aces- ■ te unități cum sînt cei i Acesta "însă a de Auto-service din repede: „Nu mă . l’aroșeni.pricep la Dacia 1100". Ur- Al. TATAR

MICROINTERVIUL SAPTAMINII
r

Vie sezoful primenirilor edilitare
însăși nestatornicia vremii din aceste prime zile 

ale lunii martie ne convinge că iarna e pe sfîrșite. 
Cîte o ninsoare făzleață începe să fie o surpriză. Oa
menii gospodari și-au început lucrările de primăvară; 
doar cu vreo trei zile în urmă, vînzătoarele, dar nu 
numai ele, de Ia magazinele „Hermes" săpau de zor 
spațiile destinate pentru flori. Sînt semne de primă
vară și la depozitul de materiale pentru construcții 
din Petroșani, condus de Gheorghe Florescu.

'.-.A— Primăvara este a- tități suficiente, într-un 
notimpu! gospodarilor, o- sortiment variat.
dată cu lucrările din gră- — In curînd vine tim- 
dini'și livezi, oamenii își pul eînd locuitorii muni- 
fac și proiecte de înnoire 
a casei. E pregătit depo
zitul pentru astfel de si
tuații ?— Locuitorii din' Valea Jiului vor găsi în depozitul nostru o mare varietate de materiale necesare construcției, Era o perioadă cînd mulți cetățeni ne solicitau țevi, tablă neagră, oțel beton, trestie sau cornier. A- cum dispunem de

eipiului încep să-și zugră
vească și igienizeze lo
cuințele. Vor găsi mate- 
rialele necesare ?— Desigur, avem suficient ciment, var, - humă și ipsos. Cei interesați se pot aproviziona și cu cherestea ! (din- stejar său brad), plăci aglomerați (p.a.l. și p.a.f), ți- ’ glă, cărămidă și plăci modulate (azbociment).

Tiberiu SPATARU

Expoziția culinară cu vînzare organizată recent 
de I.C.S.A.-A.P. în hală agroalimentară din Petroșani 
s-a constituit într-o acțiune de mare succes la pu
blic. Preparatele din pește oceanic pregătite și expu
se de bucătăriile restaurantelor Parîngul, Carpați, 
Cernâ și de Cantina restaurant nr.- 8, circa 60 de mos
tre, s-au bucurat de aprecierea unanimă a publicului, 
fapt demonstrat de vînzările realizate. S-au bucurat 
de aceleași aprecieri și produsele de cofetărie și„Pa
tiserie realizate de laboratorul din Petrila și Hermes- 
precum și standurile de pește oceanic congelat, con-, 
serve și șemiconserye din pește și specialități de pani
ficație organizate de magazinul alimentar' nr. 16. Suc
cesul .expoziției recomandă repetarea unor astfel de 
acțiuni cu alte ocazii și cu alte produse, ele avînd 
menirea de. a ajuta gospodinele în diversificarea me
niurilor zilnice.

RĂSPUNDEM CITITORILORcrete pentru normalizarea situației din blocul în care locuiți.' Dacă nu este așa, reveniți.
■ CRISTINA ROȘU, 

Petroșani: Nu există nici un liceu cu profilul care Vă interesează. Dacă doriți detalii, veniți într-una din zile în redacția noastră.
■ IUE SUCIU, Petrila:- Dacă unitatea alimentară' nr. 26 din Petrila nu a mai fost aprovizionată de foarte mult timp, așa cum afirmați, cu apă minerală. I.C.S.A.-A.P, Petroșani va trebui să acționeze în consecință. în a doua problemă. credem că este o neglijență a celor răspunzători de iluminatul pu- . blic. în zona precizată de dv. (maga-’inele din zona

• NECULAI DIACON U, 
Petroșani: Pentru a interveni eficient, cu sprijinul unor organe competente, în situația descrisă este necesar șă ne informați o- perativ, nu „în general", despre neregulile de la u- nitatea „Carul cu bere" din cartierul Aeroport.

■ DAN GROAPA și ION SijvOPITU, Petroșani: Ziarul nostru este al tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului. în loc să insinuați inexactități și fapte cunoscute aproximativ, mai bine v-ați fi dezvăluit i- dentiiatea pentru că starea drumurilor publice constituie c șerioară preocupare pentru edilii municipiului.
■ DUMITRU BALOTA,

Petrila: Am fost informați clubulu: din Petrila), pe de E.G.C.L. Petrila că timpul nopții, este necesar s-au întreprins măsuri con- un bec. .... -/• -b

DE CE SE ÎNGĂDUIE
RISIPIREA APEI? vGeografia municipiului nostru, după cîte-știrii, hu . ționat și de cer a; căror mi- consemnează nici un _ rîu siune exclusivă este sau pîrîu care să aibă- cursul prin fața depozitului de mobilă. Și totuși, prin incinta acestuia și-a făcut vad o adevărată gîr- lă. Curge continuu apa potabilă transportată pe conducte de la Taia în Petroșani, sporind cu fiecare zi ce trece risipa. Iar risipitorii sînt atît șoferii de pe taximetrele ce transportă mobila pentru _______ ,populație, care-și spală ma- loan Ciur, ne-a semnalat, șinile cu apa potabilă, cît jar verificarea noastră pe și șefii numeroaselor depo- teren a confirmat, faptul că trotuarul . străzii Anton Pann — și așa destul de îngust —, este blocat, în dreptul numărului 62, de două fragmente ale unui stîlp de beton pentru susținerea conductorilor e- lectrici, care a fost rupt. Mai precis, stîlpul a fost rupi mai întîi de la 1,5 să o închidă după m de ia sol și prăbușit pe

. mai cu seamă, .chemarea pămîrit și, de asemenea, băltoacele de pe stradă. Ce: de a închide toate. robine- < culcat, pe trotuar. se întimplă însă . cu cei t. •tele risipei ? Semnalul nos- Acolo, în calea circîilați- care merg la mină „pei‘■* tro"să .fie totodată recep- er, cele două fragmente pedes" pe strada Cărbunelui ? In dreptul depozitului de cărbuni îi întîm- pină cînd o baltă enormă, cînd o „mare" de, ■noroi, . după cum e timpul. „IzVo-. rul" bălții și noroiului se află în amînarea măsurilor pentru • desfundarea unei guri de canal. De către compartimentul admînis- trativ-gospodăresc al minei, în primul rînd, care patronează strada Cărbunelui, dar și din partea șantierului de construcții al I.R.E.H., E.G.C.L. și ă secției de transport Petroșani. din cadrul Autobazei C.M.V.J., care are pe a- ceastă stradă o stație de spălare a autovehiculelor, și care, deși ne-a asigurat . cu alt prilej că va lua măsuri, mai „scapă" și a- cum apă pentru completarea bălții amintite. Tot deficiențele de prevedere și neglijența sînt de vină. P’nă cînd 7 O acțiune comună din partea tuturor mai

stau de cîteva luni. - în mâi timp ce se deplasează, ee- buna gospodărire a apei, tățenii ori escaladează stîl-
• ••■■■■•••■■••■■■•■•■■■••(a

Semne de întrebare
C1ND VA FI . 

DEBLOCAT.
TROTUARUL ?

Colaboratorul nostru,

zite din aceeași incintă, care privesc cu indiferență girl . risipitoare. Nu este vorba ' de vreo conductă spartă. Nici de vreun robinet defect. O obișnuită gură de apă, destinată u- nor scopuri precise, a in- ■trat pe mîna risipitorilor care nu se învrednicesc măcar ; ’ __ ___ __ce își fac interesele. Cînd trotuar. Apoi a -.fost tăiat vă ajunge, și-aici, adică la ; Cu sudură' capătul de etf- șefii depozitelor respective, <>,» 1,5 m rămas --înfipt in

■■■■■■ ■ a ■■■■■■ in ■ >pul rupt, ori trec pe carosabilul străzii. Și intr-un caz și-n- altul sînt expuși accidentării. Reprezentanții din orașul nostru ai I.R.E.H. ar trebui șă îndepărteze de pe trotuarul respectiv, cît mai. repede, cele două bucăți de beton I
PÎNĂ ClND?Singurul drum pe care minerii de la Dîlja se duc la mină este strada Cărbunelui. Adevărat că mulți dintre ei merg la șut și se întorc acasă cu buzele transportului mun. .în banchetele de ale autobuzelor

auto- în co- como-........... nu se celor amintiți nu ar- simt*.toate denivelările și trebui âmînată. (T.V.)
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FILME La cabana „Pasu Vîlcan"

Adunarea festivă din Capitală 
consacrată sărbătoririi

Zilei internaționale a femeii
'Urmare din pagina 1)

adu-

O reușită întrecere sportivăPETROȘANI — 7 No
iembrie: Revanșa; Unirea: Despărțire temporară; 
Parîngui: Fructe de pădure.: LONEA: Competiția.’ANINOASA: R. Carlos / și .diamantul roz.VULCAN — Luceafă
rul: SfîrșitUl nopții.LUPENI — Cultural: Omul păianjen se întoar ce,URICANI: Lovind pasăre de pradă.

de fru- drume-Timpul deosebit mos a îndemnat la ție sute de iubitori ai spor- turilor alpine. Cei care au urcat încă de sîmbătă seara la cabana „Pasu Vîl- can“ au pregătit traseul
Vass. Categoria 10-14 ani, fete : I — Daniela Mure- șan, băieți: I — Bogdan Stoica, 14-18 ani, fete: I — Eva Vass, băieți: I — Adrian Flaider, 20-30 ani, 
fete: I — Elena Navradi pentru concursul de schi băieți: I — Heinrich Ku- care s-a desfășurat duminică pe pîrtia de lîngă cabană. Organizatorii celei de-a IH-a ediții a Cupei memoriale „Stoica" — dintre care am remarcat _____pe Tudor Mucuța, Ludovic FOND, fete : Deak, Alexandru Flaider, Alexandru Vass și alții — s-au străduit să ofere ceva deosebit față de edițiile precedente.Concomitent cu șurarea probelor profesori de sport Iile generale ale Vulcan au organizat o veritabilă bătaie cu zăpadă între clasele de elevi pre- zenți în mijlocul nămeților, cît și un frumos concurs de săniuțe.Cei peste 150 de participant! au înregistrat la probele de schi recorduri de viteză. Pe categorii de vîrstă, clasamentul celor mai buni se prezintă astfel: pînă la 10 ani, fe

te: locul I — Maria Ple- șa; băieți: I — Alexandru

varășul Nicolae Ceaușescu re se bucură România socialistă, precum și hotărî- rea de a susține cu toate forțele inițiativele de pace și dezarmare ale tovarășului ■ Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea securității în Europa și în întreaga lume, pentru trecerea la măsuri concrete, e- fective, de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, de sistare a amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe continentul nostru, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru reluarea negocierilor de la Geneva, în vederea diminuării pericolului izbucnirii unei conflagrații nucleare, pentru crearea unei Europe unite, fără arme și războaie.Într-o amosferă însuflețită, participarfții la adunarea festivă au adresat o telegramă tovarășuluiNicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii /Socialiste România. ■ -.7Adunarea festivă s-a încheiat printr-un frumos spectacol susținut de formațiile artistice și soliști de frunte.

pre-dinfața dc Partidul Comunist Român, ’față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-o nouă și grăitoare dovadă a unității de neclintit a întregului popor în jurul : partidului, al secretarului ' său general.Participantele Ianare au exprimat gîndu-■ vile și sentimentele de a- leasă prețuire, de profund respect și Nemărginită recunoștință pe care femeile din România, fără deosebire de naționalitate, le nutresc, asemenea întregului popor,*Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit și stimat al națiunii noastre, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent care de peste o jumătate de secol desfășoară o excepțională activitate consacrată progresului multilateral al patriei, . pentru eminentul conducător de partid și de stat, de numele căruia se leagă cele mai înalte năzuințe de fericire și bunăstare ale întregului popor, cea mai rodnică epocă de dezvoltare a societății românești, de participare activă și creatoare a femeilor la întreaga activitate economico-socială a la făurirea societății cialiste multilateral voltate și înaintare a României spre comunism.Organizată în acest martie luminos, cînd întregul nostru popor sărbătorește, cu inimile pline de bucurie și îndreptățită inîndrie patriotică, împlinirea a zece ani de cînd, prin voința unanimă a. întregului nostru popor, to-

>

a fost ales primul ședințe al țării, din istoria României, adunareaCapitală a prilejuit femeilor din patria noastră reafirmarea hotărîrii' Ipiv nestrămutate de a întîmpina cu noi și importante realizări mărețele evenimente din viața partidului și poporului cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională . antifascistă și antiimperi- alista' de Ia 23 August 1944 și Congresul al XHI-lea al , Partidului Comunistpentru tovarășul Român.în acest moment sărbătoresc, un fierbinte, omagiu a fost adus tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, savant de renume mondial, întruchipînd cele mai alese virtuți ale femeii române, a cărei remarcabilă contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului, Ia dezvoltarea impetuoasă a științei, învățămîntului, artei și culturii românești, constituie un strălucit însuflețitor exemplu tru milioanele de din tara noastră.Adunalea a pus nant îh lumină faptul că femeile din România, profund neliniștite de agravarea situației internaționale, sprijină cu fermitate politica externă a României. A fost exprimată profunda mîndrie patriotică pentru marele prestigiu internațional de ca-

tarii, so- dez-
șipen- femeîpreg-

DUMINICĂ, 11 MARTIE LUNI, 12 MARTIE

o
TV15,00 Telex.15,05 Agronomia TV.Consultații pentru admiterea în învă- țămîntul superior tehnic.15,30 Viața culturală.15,50 La volan.16,00

«

Emisiune în limba germană.Telejurnal (P.C.). Actualitatea în economie.20,35 Vine, vine primăvara — muzică u- șoară. -Cadran mondial. Film serial • 
„Vîntul fierbinte" (color). Episodul 5.Semnul trecerii

20,5021,10
21,55 noastre prin viață copiii. Reportaj. 22,05 Farmecul operetei, 22,20 Telejurnal (P.C.).

*Ziua internațională a femeii a fost sărbătorită în întreaga țară prin numeroase adunări festive, sesiuni de comunicări, simpozioane, mese rotunde, expuneri, manifestări politico-educative și cultural- artistice dedicate femeilor; fruntașe în muncă și în activitatea obștească.
16,30

desfă- de schi, din șco- orașului

INCADKEAZÂ

■ 4 paznici

U r i c a n i
direct sau prin transfer

Condițiile de încadrare și retribuire 
conforme Decretului 477/1983 și Legii 12/1974.

8.30 Teleșcoală..9,00 Almanahul femeii.9.30 De strajă patriei.10,00 Muzica pentru toți. 10,30 " ‘ ‘ -Viața satului (parțial color).Lumea copiilor. Telefilmoteca de ghiozdan. Arabela, (episodul 2) (color).Album duminical.:Desene animate : Pantera roz (parțial color)18.20 .Micul ecrancei mici.18,40 Muzică populară.18.50 1 001 de seri.• 19,00 Telejurnal, Sport, (parțial color).19.20 Concertulnar al formațiilor muzicale ale Radiot elevi- ziunii române (color).20,00 Telecinemateca. ,,Julie și Frank”. .21,30 Cîntec de primăvară. 
p. (color): ■21.50 Telejurnal. Sport, (parțial color).22,00 închiderea programu-' .lui.

11,4512,30
20,00 Telejurnal. (parțial color).20,20 Orizont tehnico-știin- țific.20,40 A patriei; cinstire,20,50 Pentru un zîmbet de copil. ■21,05 Din cele mai frumoase cîntece.Film românesc în serial. Ecranizare după opere literare. Codin. (ultima parte) (color). Stop-cadru pe mapamond.Capodopere, mari in- terpreți.Telejurnal (parțial color).extraordi- 22,30 închiderea programului.

21,25
pentrU 21,45.22,0022,15

MARȚI, 13 MARTIE15,00 Telex.15,05 Tribuna . experienței.15,2015,40 Amfiteatru studen-țese.;....:16,10 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor,
Clubul tineretului.

20,2020,302045
închiderea programului.Telejurnal (parțial color).Actualitatea în eco- no'mie.Miniaturi lirice.Satul românesc perspectiva noii voluții agrare. Teatru TV. Visul

dinre-

nik, 30-40 ani, băieți: I — Ludovic Deak, cate
goria 50-60 ahi: I — tache Vasiliu; peste 
de ani: I — Grigore văcs.

Cos-60Ro
pînă30 ani: I — Dumitra laIz- voreanu, băieți: I — Ioan Matei, peste 30 ani, fete:“ I — Rodica Flaider ; băieți : I — Zoltan Ușurdlu. Consemnăm ambiția cu care concurenții au luptat pentru ocuparea locurilor fruntașe, în mod special facem de data aceasta o remarcă bună asupra participării masive a elevilor din școli. Se cuvine a se acorda o mai mare atenție talentelor care s-au remarcat, de a fi și in a- tenția factorilor de resort în selecționarea și promovarea pentru creșterea prestigiului acestui îndrăgit și sănătos sport SChiUl. ;• /

T. ARVINTE

Mica publicitateVÎND motocicletă „Jupiter 4“ — garanție Lu- peni, strada Gh. Șincai, bloc 200/20, după ora 18. (355)SCIIIMB apartament, 2 cartiere, strada N. Bălcescu, bloc 5, ap. 24, Petroșani, cil trei camere. (353)
ANUNȚ DE FAMILIESoția Magdalena,, a- nunță împlinirea linui an de la decesul soțului / PASTERNAK IQÂNîi voi păstra veșnică amintirea, (346)

20.20 Actualitatea în economie.20,35 Arii și Scene din o-7 “ perete (color).20,50 Revista, literar-artis- tică TV.21,05 Film serial. Viului 
fierbinte (Episodul 6). (color).21,55 Discoramă.22.20 Telejurnal (parțial color).22,30 .închiderea programului.

maghiară (parțial co-; :■ lor).I ,: : : ■ : . .16,30 închiderea programu- lui.7>T\.
20,00 Telejurnal (parțial color).20,20 Actualitatea în eco- nomie.20,35 Caleidoscop muzical.20,55 Magistrala Revoluti-
■.Vhei.țl);<: - v: A ; 7

22,20 Telejurnal (parțial co- tor).22,30 închiderea programu-• • .lui.
SIMBÂTĂ, 17 MARTIE

'4

21,00
fiiumiiiiii/iiiimiiHHHiHiiHiiiiiiiiii/iiniiriiHiiiiiiiniiiini

U-

PROGRAMUL ȚV
lUummHmniimruMiiiHlMmUMmimnimMmMmn21.15 Teatru TV. Visul li

nei nopți de vară de William Shakespeare. (Ultima parte) (color).22.15 Telejurnal. Sport, (parțial color).22,30 închiderea programului.

nei nopții de vară de William Shakespeare. . ., 7 Producție a televiziunii : engleze BBC (co- ■■■.' ■■■ lor). ; /21,55 Videoteca internațională (color).22,20 Telejurnal (parțial color).22,30 închiderea programului.
MIERCURI, 14 MARTIE15,00 Telex.15,05 Universul femeilor.15,30 Emisiune in limba

VINERI, 16 MARTIE15,00 Telex.15,05 Politehnica TV,15,30 Viața culturală.15,5016,00
•JOI, 15 MARTIE15.30 Colocvii pedagogice.15,45 Studioul tineretului.16.30 închiderea programu-lui. ; c -, c - c ./■ <20,00 Telejurnal (parțial co-7 lori-

La volan. ; e Emisiune în limba germană (parțial color).Includerea programului; ■ ; ) .20,00 Telejurnal (parțial co-
■■■7 -Actualitatea în economie.Cîntece pe adresa dv.Cadran mondial.Film artistic. Profe

sorul. (Premieră TV).

16,30
20,20

13,30 Telex.13,35 La sfîrșit de săptămî- nă (parțial color).16,25 Creatorul și epoca sa. . (color). ;16,45 Săptămîna politică, 17,00 închiderea programu- lui. e : ■■■/■ i‘19,00 Telejurnal. Sport, (parțial color).19,20 Țeleenciclopedia. Istp-; rie și cultură, Cărți de început, Omul și natura. Microuniver-' sul materiei. '
J e a »- (episodul19,50 Film serial. 

Christophe ? 7) (color).20,45 Antologia românesc.21,00: Melodii ’8322,00 Telejurnal.. (pafțial color).22,15 Melodii ’83 (color).23,00 închiderea programs .. ■ lui. . f-.p-

umorului(color).Sport.
.. .11
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