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a primit pe mare
V.G. Kulikov și generalul 
de armată A. I, Gripkov
Tovarășul N i c o 1 a e likov, comandant-șef al : 

Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tra-( 
tatul de la Varșovia, și pe < 
general de armată A. I,.' 
Gripkov, șef al Statului Ma-~ 
jor al Forțelor Armate U- 
nite, care au efectuat o

Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului. Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, a 
primit, joi, pe mareșal al 
Uniunii Sovietice V. G. Ku- vizită în țara noastră.50 BANIANUL XL, NR. 9 802 I VINERI. 16 MARTIE 1984
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ȚÂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE!

Justificările 
oricît de obiective 
ar fi» nu asigură 

cărbunele 
pentru cocs

Aspecte de 
muncă din ca
drul sălii 
pregătire 
datelor 
Centrul 
calcul electro-, 
nic Petroșani, 
In imagine, 
schimbul con
dus de Ro
zalia Kovacs.

Foto: • 
Ștefan 

Ncmecsek

în ultima decadă a lu
ni ianuarie, directorul 
itreprinderii miniere Lu- 

J peni, ing. Titus Costache, 
se angaja în numele co- 
lectivului pe care îl conJ 
duce: „Vom 
încheia luna 
ianuarie cu 
planul reali
zat, iar la 
sfîrșitul tri
mestrului I vom avea un 
plus de 5 000 tone de căr- 
bune cocsificabil",

Situația realizărilor în 
15 martie 1984 : mina Lu- 
peni are un minus de la 
începutul anului de aproa- 

- pe 13 000 tone. Cu alte 
cuvinte, dacă minerii Lu
peniului vor să-și onore
ze angajamentul asumat 
prin directorul întreprin
derii, trebuie să extragă

sfîrșitul acestei 
producție supli- 
de aproape 18 000

pînă la 
luni o 
mentară 
de tone, ceea ce repre
zintă un plus zilnic de 
1 200 tone. O vor realiza?

Reporter în post fix

în mod cert situația con
cretă a realizărilor și a 
acestui nou angajament. . 
Pînă atunci facem însă 
cîteva precizări absolut 
necesare. Directorul mi

nei, cînd ne-a 
prezentat an
gajamentul a- 
sumat 
numele 
lectivului

Directorul minei consi
deră că 
al va fi 
dar nu 
luat cu 
luni în 
în aceste condiții, minerii 
Lupeniului trebuie să ex
tragă zilnic o producție 
suplimentară tde aproxi
mativ 800 tone dfe cărbu
ne.

Vom reveni la sfîrșitul 
lunii și vă vom prezenta

plopul trimestri- 
realizat integral, 
și angajamentul 
mai puțin de 2 
urmă. Chiar și

în 
co

ne 
informase în prealabil, și 
își argumentase afirma
țiile prin măsurile luate 
încă din cursul anului 
1983 pentru crearea con
dițiilor necespre îndepli
nirii sarcinilor de plan și, 
bineînțeles, a angajamen
tului. Le reluăm pe scurt. 

c

Gh. BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Atingerea parametrilor proiectați 
mare răspundere

Din luna ianuarie noile 
linii de preparare de la 
Petriia funcționează din 
plin. Prima etapă a dezvol
tării și modernizării flu
xului de preparare a căr
bunelui s-a încheiat cu 
succes. Au. demarat și se 
desfășoară din plin lucră
rile complexe din cea de-a 
doua etapă, care în final 
vor trebui să asigure spo
rirea la circa 80 la sută a 
procentului de recuperare 
a substanței utile supuse 
procesului preparării. Din 
datele primite de la ing. 
Victor Chiaburu, șeful sec
ției de preparare Petrila a 
Î.P.C.V.J. reiese că în pri-

o sarcină
a constructorilor și preparatorilor
mele două luni, noile linii 
de preparare au preluat și 
prelucrat în întregime can
titățile de cărbune livrate 
de I.M. Lonea și I.M. Pe
trila. în prezent» se lucrea
ză pe trei schimburi la 
capacitatea de 350 tone 
de cărbune pe oră. La căr
bunele special, pentru se- 
micocs, s-a ajuns la o re
cuperare de 26 la sută. Iar 
recuperarea la sortimentul 
de mixte.este de 46 la sută. 
Deci, procentul total de re
cuperare este doar de 73,8 
la sută. Este o cifră mai 
mică cu aproape 8 procente 
decît cea prevăzută prin 
plan. De ce nu se atinge 
încă un procentaj mai ri
dicat la recuperarea glo- , 
bală ? In principal, aceas
tă situație decurge din două 
motive. Pe de-o parte pro
centul de cenușă al cărbu
nelui livrat de la I.M. Lo-

nea și I.M. Petrila a fost 
depășit în lunile ianuarie 
și februarie în medie cu 3, 
la sută față de cel stabilit 
prin plan. Pe de altă parte, 
pe fluxul de preparare maL 

'sînt unele probleme de re-' 
zolvat. In etapa de zețaj 
de pe flux s-au ivit unele 
dificultăți. Este adevărat, 
că, printr-o bună colabo
rare între proiectant și 
beneficiar, o serie de nea-» 
junsuri au fost rezolvate. 
Dînd dovadă de o înaltă 
măiestrie profesională, lă
cătușii din echipele con
duse 'de Cornel Ursa și 
Eugen Pop, de la prepara- 
ție au. efectuat cu succes 
unele lucruri la utilajele 
pentru perfecționarea pro
cesului preparării la zețaj_

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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' Oglinda fidelă a angajării

Echipa de revizii 
reparații a 'sectorului VI 
transport d.e la I.M, Dîl- 
ja, condusă de maistrul 
Dumitru Buga, asigură 
buna funcționare ă tu
turor mașinilor și utila
jelor cu care se scoate 
cărbunele din ad,incurile 
minei la zi. In imagine, 
cîțiva dintre componen
ța acestei destoinice for
mații de lucru, la un 
obișnuit dialog mineresc 
după ieșirea din șut.

Foto : N. ȘTEFAN

15500 TONE
EXTRASE PESTE PLAN
Rezultatele bune obținute de thinefii 

de la Petrila în primele .2 luni care au 
trecut din acest an sînt confirmate'și în 
luna martie, cînd înregistrează o produc- 

. lie suplimentară de 2442 tone de cărbu
ne, situîndu-se astfel pe un loc fruntaș în 
întrecerea socialistă. Cu acestea, plusul 
cumulat de la începutul anului se ridică 
la peste 15 500 tone de cărbune. Pe pri
mul loc în întrecerea socialistă pe mină 
șe află minerii sectorului IV care au ex
tras în această lună peste 1 300 tone de 
cărbune suplimentar sarcinilor de plan. 
Din cadrul acestui sector s-au remarcat 
în mod deosebit minerii conduși de Ște
fan Alba, care depășesc zi de zi produc
tivitatea muncii 
însemnate depiejri 
cărbune raportează 
II și V. (Gh. B.)

cu peste o tonă pe post, 
la
Și

producția fizică de 
minerii sectoarelor

Producție suplimentară 
de stîlpi hidraulici

Colectivul secției de stîlpi hidraulici 
din orașul V ti l c a n .și-a depășit 
substanțial planul de producție. De la în
ceputul anului pînă în prezent, acest har
nic colectiv a livrat peste sarcini Le de 
plan unităților miniere din Valea Jiului 
1320 de stîlpi hidraulici, .

Este de remarcat că mai bine-de 25 la 
sută- din numărul total al stîlpilor hi
draulici fabricați. în această perioadă de 
timp sînt realizați din piese și subansam- 
ble recuperate și recondiționate în cadrul 
atelierelor secției. Printre cei ce s-au 
evidențiat în mod deosebit se numără 
strungarul Nicolae Borbely, care și în a- 
nul trecut a cîștigat tocul I, individual, în 
întrecerea pe întreprindere, formațiile con
duse de Aurel lonescu, loan Spafiu, Mi
hai Pîryu, Victor Cucu si loan Lâszlo. 
(V.S.) ________  ... .' ___ _

Cu mai bine de un an 
in urmă, intr-un obișnuit 
dialog al șefilor de briga
dă de la investiții, la care 
luau parte Alexandru 
Laszlo, Ion Daniel, Vasile 
Cerceja și Mihai Bacoș de 
la Paroșeni, Vasile Cerce
ja a pronosticat că ’83 va 
încheia „perioada Laszlo” 
în sector, adică ortacii lui 
rîvneau la primul loc în 
întrecerea socialistă, în 
consecință șeful de briga- 

i dă a făcut publică „pro- 
1 vocarea”. A răspuns, cu 
1 umor, Laszlo.
!

i 
j 
I 
ț

— In ’81 și ’82 am fost 
I mai buni, ne sta frumos 
I cu o treaptă : mai sus. ca 

voi. La muncă și pe mi
ne mă întrec poate mulți 

I în brigadă așa, că să lă- 
săm faptele să ne dea ele 
un răspuns concret.

1 Alt muncit cu spor toa- 
I te brigăzile, pînă la urmă 

tot ortacii lui Laszlo s-au
1 dovedit mai buni, în a- 

ceste zile așteaptă mo
mentul festiv, cînd brigă
zii i se va înmîna insigna- 
distincție a Consiliului 
central al U.G.S.R. „Meri
te deosebite în întrecerea 
socialistă“. In ’84 întrece
rea se află deja în toi, dar 
numărul protagoniștilor a 
crescut.

— Perspectiva, remarcă 
sing. Ion Răfulescu, șețul 
sectorului, preocupă în
tregul colectiv. Am făcut 
dovada coeziunii și mobi
lizării sale, prin concen
trarea tuturor forțelor, am 
reușit să traversăm pe
rioada de impas din anul 
trecut.

Numărul brigăzilor a ~ 
sporit în acest an, VasiZeU 
Murărescu și Iosif Pop au . i 
luat din mers formațiile { 
și contrar scepticismului i 
unora, planul a fost depă- £ 

■ șit substanțial. Bineînțeles 1 
în condiții de calitate su- | 
perioară, dată fiind im- i 
portanța și. responsabili- 1 
l at ea muncii lor. Ortacii > 
lui Cerceja se pregătesc I1 
să atace o lucrare urgen- I ; 
fă de străpungere spre A \
viitoarele abataje, al stra-l ■ 
tului 15. Ion Daniel și ai I 
săi dau contur celui de-al » 
doilea siloz în subteran, y 
oamenii lui Pop și Ba-1 
coș edifică galerii la o- 
rizontul 360. Fiecare zi i 
își adaugă împlinirile, 

dar și acumulările tehnice. 
Lucrări urgente, importan
te în diferite locuri, toate

Ion VULPE

fi
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Climat de răspundere 
față de realizarea producției

O muncă politică neîn
treruptă, cu un conținut 
dinamic desfășoară comu
niștii din organizația de 
bază nr. 5 de la mina 
Lonea. Secretarul birou
lui, maistrul minier Con
stantin Chițoiu, șeful de 
sector sing. Aurel Moruș, 
împreună cu adjunctul 
său, sing. Traian Ma
ghiar, Șefii de brigadă 
Ludovic Repaș, Dumitru 
Enea, Constantin Diaco- 
nescu, maiștrii Nicolae 
Ciubotaru, Ion Dănciu- 
lescu, Gheorghe Dombi și 
alții sînt profund impli
cați în efortul colectiv de 
a menține un ritm de 
extracție cît mai ridicat. 
Sectorul a. acumulat de 
la începutul anului aproa
pe 2 000 tone de cărbune 
peste plan și se depun 
strădanii pentru crește
rea în continuare a rea
lizărilor la fiecare loc de 
muncă;

Un asemenea loc de 
muncă despre care se 
poate vorbi că a înregis
trat creșteri ca urmare 
a inițiativelor comuniste 
îl constituie și cel de-al 
doilea abataj cameră con
dus de brigadierul Ludo
vic Repaș. în urma unor 
dezbateri comune ale 
b.o.b. și conducerii sec
torului, Ludovic Repaș 
s-a angajat să preia cel 
mai dificil loc de muncă, 
Un abataj cameră unde 
erau întîmpinate cele mai 
multe greutăți. De atunci 
conduce două abataje ca
meră și ne grăbim să 
consemnăm că a reușit

să asigure creșterea rea
lizărilor zilnice la am
bele locuri de muncă, 
succes datorat nu numai 
priceperii sale profesio
nale ci și muncii atente, 
desfășurate cu toți oame
nii din formațiile de lu
cru. Unui alt comunist 
destoinic, Costică Iosub, 
i-a fost încredințată sar
cina de a conduce, de 
puțin timp, o altă briga
dă care nu reușea să iasă 
din impas. De 10 zile, de

mwmuuuummmtmur,
PE AGENDA

ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID
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cînd a primit această sar
cină brigadierul a obținut 
creșterea productivității 
muncii cu circa 3 tone pe 
post, anunțîndu-se, deși 
e tînăr, ca un bun orga
nizator al lucrului în a- 
bataj.

— întregul birou sîri- 
tem acum implicați în re
dresarea brigăzii lui Con
stantin Diaconescu, ne-a 
relatat secretarul b.o.b. 
împreună cu șeful de sec
tor, care răspunde direct 
de înfăptuirea acestui o- 
biectiv, pornim de la con
vingerea că oamenii din 
brigadă, împreună cu bri
gadierul, au '■ capacitatea 
să obțină redresarea, în 
abataj au fost executate 
lucrări suplimentare pen
tru îmbunătățirea aeraju- 
lui și scăderea’ concentra
ției de metan. Ne vom

ocupa cu toții să asigurăm 
la acest loc de muncă 
condiții optime de lucru 
astfel ca și acest abataj 
să se situeze în rîndul 
celorlalte, să obțină zil
nic depășiri ale produc
ției fizice.

în prezent, sectorul 
„merge bine" cu planul, 
după cum am înțeles din 
relatările interlocutorului 
nostru, tocmai pentru că 
chiar și în această situa
ție organizația de partid 
este exigentă și menține 
climatul de răspundere 
în fața sarcinilor. Cu re
gularitate, în adunările 
generale cîte 2-3 membri 
de partid informează des
pre îndeplinirea sarcini
lor. Au fost luate mă
suri pentru întărirea dis
ciplinei și organizația de 
bază este decisă să dove
dească maximă severitate 
față de cei care vor Jnai 
săvîrși absențe nemotiva
te. Nicolae Leah este pri
mul vizat în acest sens 
și dacă nu va renunța la 
„obiceiul" de a absenta, 
b.o.b. va propune măsuri
le necesare.

într-un climat exigent, 
de angajare pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, 
în care tonul acțiunilor 
este dat de comuniști, se 
întrevăd și în continuare 
rezultate economice bune. 
In luna martie sectorul 
înregistrează plusuri de 
producție și are create 
condiții să încheie primul 
trimestru al anului cu o 
substanțială depășire la 
producția fizică. (I.M.)

Verticale arhitectoni
ce moderne în noul cen
tru civic al Petroșaniu- 
lui.

Foto Cristian ȘTEFAN

Justificările
nu asigura curb unele

pentru
(Urmare din pag. 1)

cocs
ceilalți oameni ai mun- 

fie în adunările ge-
și 
cii, 

fost nerale de partid, fie în 
în adunările oamenilor mun

cii.
Prin urmare, la mina 

Lupeni./ măsurile. nu au 
lipsit, sînt bune, concrete, 
concise, la obiect, dar... 
cum au fost valorificate 
dacă mina Înregistrează,, 
la zi, un minus de aproa
pe 13000 tone de cărbune?

Justificări ne-au fost 
prezentate, în ceea ce pri
vește măsurile tehnico-or- 
ganizatorice, de însuși di

Atingerea parametrilor 
proiectați

(Urmare din pagina 1)

Ca urmare, luna martie a 
debutat cu rezultate mai 
bune în ceea ce priveș'te 
recuperarea globală. Cu toa
te acestea, pentru atingerea 
parametrilor de recuperare 
în cărbunele pentru semi- 
eocs de 42 la sută și pen
tru asigurarea ritmicității 
livrării cărbunelui energe
tic la nivelul calitativ pre
văzut prin plan mai este 
încă o cale lungă de par
curs. în , primul rîn.d se 
impune înfăptuirea în 
scurt timp a obiectivelor 
prioritare din cea de-a do
uă etapă a dezvoltării și 
modernizării preparăției. 
Printre acestea se numără 
punerea în funcțiune a sec
ției de sortare și însilozare 
a cărbunelui brut. Fără 
asigurarea posibilității de 
sortare nu se poate livra 
ritmic, la nivelul justifi
catelor pretenții ale bene
ficiarilor din județ — este 
vorba îndeosebi de indus
tria siderurgică și de ter
mocentrala Mintia-Deva — 
cărbunele de calitatea pre
văzută prin contract. Dato
rită acestui neajuns, în

prinia decadă a lunii mar
tie beneficiarii au sistat 
(temporar) livrările de căr
bune preparat de la Petrila!

Colectivele întreprinderi
lor miniere Lonea și Pe
trila trebuie să-și facă o 
problemă de înaltă conști
ință muncitorească din 
problema calității cărbune
lui. Este, dealtfel, în pro
priul lor interes să evite 
penalizările pentru depăși
rea conținutului de cenușă 
în cărbunele extras. De 
calitatea cărbunelui, care 
intră în preparație, de fi
nalizarea la termen a lu
crărilor din cea de-a doua 
etapă a dezvoltării și mo
dernizării preparației de
pinde în mod hotărîtor asi
gurarea calității cărbunelui 
energetic, a cărbunelui pen
tru semicocs atît de nece
sar industriei țării. Minele, 
preparația, constituie pri
mele două verigi ale uniii ' 
lanț care condiționează ca
litatea unor produse ale 
industriei naționale I Iar 
acest fapt impune să se 
acorde, atenția necesară a- 
tingerii parametrilor de 
preparare prevăzuți în plan 
în cel măi scurt timp.

Curs de calificare
La cariera Cîmpu lui Neag, îți anul 198$, vor 

î fi calificați sau policalificați în diferite meserii, cir-ț. 
; ca 150 de muncitori. Zilele trecute aici a fost des- 
î chis un curs de calificare pentru mecanici de ma* 
î șini și utilaje tehnologice, CUrs în care sînt cuprinși 
i 46 de muncitori și care va avea o durată de șase 
j luni. (A.M.)

V

!

(Urmare din pag. I)

NOI SPAȚII COMER
CIALE. In orașul Petrila 
se află în fază avansată de 
execuție magazinul univer
sal, care va concentra în 
curând întregul comerț cu 
produse industriale pe o 
suprafață de circa 4000 mp.suprafață de circa 4000 
In paralel, la parterul blo
cului 36 sînt în curs de 
finalizare alte spații 
merciale. Toate acestea vor

de
co-

L-inia de front a 
creată prin punerea 
funcțiune a noi capacități 
de producție, transportul 
subteran a fost îm
bunătățit, a crescut efici
ența în aprovizionarea lo
curilor de muncă prin 
paletizare și containeriza- 
re, prin punerea în func
țiune a patru/instalații de 
monorai. La aceste mă
suri prezentate de direc
torul . minei, le adăugăm 
și pe cele întreprinse de 
organizația de sindicat, rectorul minei. Una dintre 
după cum ne informa cu 
aceeași ocazie, în cadrul 
„Anchetei ziarului la în
ceput de an", președin
tele de sindicat Aurel An- 
gheluș, pe care, de ase
menea, le reluăm pe scurt: 
dezbaterea amănunțită a 
cifrelor de plan, organiza
rea mai bună a întrecerii 
socialiste, crearea unei 
puternice opinii a colec
tivului împotriva celor ca- __ ,___...
re săvîrșesc abateri de' ducție și tot cu susținere 
la disciplina muncii și tăiere mecanizată, care
disciplina tehnologică, ma- - »- *
terializarea operativă a 
propunerilor oamenilor 
muncii. Bineînțeles, mă
suri de îmbunătățire a 
activității și-a propus și 
organizația de partid pri- ------- -....................................
vind, spre exemplu, per- rea programul de de- 
fecționarea stilului și me
todelor muncii de partid, 
ridicarea nivelului calita
tiv al întregii activități 
politice și economice, creș
terea răspunderii comu- ____ ________ ..
niștilor față de îndeplini- justificările (și.cît <te o- 
rea sarcinilor, pregătirea biective pot fi cînd jus- 
temeinică a adunărilor ge- tifică nerealizarea ținui 
nerale, controlul riguros angajament asumat dfiar 
al îndeplinirii sarcinilor, cu mai puțin de 2 luni 
al măsurilor stabilite, al în urmă !) ele nu acoperă

• materializării propuneri- necesarul de cărbune pen- 
lor făcute de comuniști tru siderurgie.

ele — întîrzierea punerii 
în funcțiune cu 15 zile a 
unei capacități de produc
ție dotată cu complex me
canizat de la sectorul VI, 
întîrziere, care, de aseme
nea, este justificată prin 
infiltrații mari de apă, de
oarece exploatarea cărbu
nelui se face pe înclinare 
(în Jomp). O altă justifi
care prezentată se referă 
tot la o capacitate de pro-

nu a intrat în funcțiune 
la capacitate, conform ter
menelor planificate (!) 
zile întîrziere), la sectorul 
III *de această dată. Și 
această justificare are jus
tificarea ei — neîncadra-

montare și montare a sus
ținerii mecanizate.

Am putea continua cu 
astfel de justificări, dar 
ne oprim aici pentru că 
pricit de obiective ar fi

depășirii, omogenizarea 
mai întîi în planul Conș
tiinței și apoi profesiona
lă. Cointeresarea materia
lă, în condițiile muncii în 
acord global, întregește 
bilanțul împlinirilor. Rățulescu. Or numai’dâ- j

Schimbul, brigada, sec- pășirile din' februarie în-
wumHmHmmmimmmmummmtmnmumHumn

Ogiinda fidelă a angajării
wuiiumuimiHuimiiuiHiiuHiiuiiHiiuiHiimmuMin

torul, iată ierarhia 
optimizării;

, La întocmirea formați
ilor lui Mufărescu și Io
sif Pop, organizația de 
partid șț conducerea sec
torului s-au orientat să 
îmbine experiența unor 
mineri ca Virgil Nanu, 

" Iacob Negrușa, Ion Sub-

executate înainte de ter
men de cei 170 de mun
citori și specialiști ai sec
torului. In brigada de e- 
lită, condusă de Laszlo 
cunoaștem mineri vred
nici: Ion Matyuș, Ale
xandru Meșter, Gheorghe 
Amariei, Martin Alecu, 
Dumitru Doboș, Nicolae 
Bogyo, numele desconspi- 
ră obîrșii din Ardeal, 
Moldova, din alte părți ; 
sînt români și maghiari, 
care comunică fertil prin neasa, cu dorința de afir

mare a nou-ineadraților, 
a celor cu puțină vechi
me în. minerit. „Nucleele” 
de înalt profesionalism, 
dar și ale responsabilită
ții muncitorești, alcătuite 
din șefii de schimb și 
mineri, au generat emu
lație, conchide șeful sec
torului. întrecerea cu al
ții implică vocația auto-

estimează, circumspect, 
datorită unor condiții 
speciale — plus 20 ml.

’ — Angajamentul anual 
al sectorului măsoară 60 
ml, îl interpelăm pe sing.

țirelu, Gheorghe Diaco-

„limbajul” muncii, iată 
de ce au reușit să fie me
reu în frunte. Și-a spus 
cuvîntul, subliniază cu 
mîndrie Laszlo, înalta lor 
conștiință muncitorească 
și spiritul de echipă, ma
turitatea și competența 
profesională.

dia
lecticii optimizării, în 
regim de autoconducere și 
autogospodărire muncito
rească. Oglinda fidelă a 
realității, a angajării mi
nerilor din sectorul de 
investiții de la Paroșenî 
o constituie rezultatele 
primului trimestru — în 
ianuarie, o depășire de 
42 ml, în februarie plus 
71 ml, pentru martie se

trec cifra propusă.
— Așteptăm prima a- 

dunăre a oamenilor mun
cii, prilej de analiză te
meinică a activității și 
normal, de reînnoire a 
angajamentului anual.

Forul democrației mun
citorești al minei Paroșeni 
va efectua în viitorul nu 
prea îndepărtat un prim 
bilanț al satisfacțiilor lui 
’84. Ne întrebăm care din 
brigăzile sectorului de in
vestiții va fi pe primul 
loc în întrecerea socialis
tă? Cea condusă de Lasz
lo, a lui Cerceja, a lui 
Bacoș sau poate vreuna 
„din noul val" ?

yi
i

1 I
!

lui primele cantități de be
toane. (V.S.)

4—------
LA SEDIUL B.T.T. din 

municipiul Petroșani se 
primesc înscrieri pentru 
excursii cu trenul și cu 
avionul în străinătate. Ast
fel de excursii sînt progra- 

troșani-Nord au început iu- mate pentru perioada iulie- 
crările de construcții la un 
nou bloc de locuințe. Este 
vorba de blocul 121, care 
va avea și spații comerciale 
la parter. De ieri au fost 
turnate în fundația blpcu-

fi puse în funcțiune în 
cursul anului 1984, sporind 
considerabil suprafața uni
tăților comerciale și volu
mul vînzărilor către popu
lație. (V.S.)

❖----~
IN ZONA cartierului Pe-

august a c. îh R.P. Bulga
ria, R.P. Ungară, R.S. 
Cehoslovacia, R.P. Polonă 
și U.R.S.S. (V.S.)

MEDALION LITERAR. 
Astăzi, de la ora 19, Casa

roluri episodice apăreau I 
Pitești —’ Tîrgoviște — Marghiolițe, Acrivițe, Frîsi- I

Brașov — Sibiu — Lupeni. nici, etc. De unde se vede I 
Tinerii vor vizita cu acest că și prenumele se nasc, I 
prilej obiective social-eco- 
nomice și culturale din Id-

- diplomat calitățile amintite, precum
(Gh. B.)

de cultură a sindicatelor itinerariul; Rm. Vîlcea 
din Petroșani organizează 
la căminul T.C.I-I. din car
tierul Aeroport un meda
lion literar cu tema „Nico
lae Titulescu ■ 
și om politic1-.'

♦------ ~
EXCURSIE. Un grup de 

16 uteciști de la I.M. Lu
peni, fruntași în acțiunile 

. de muncă patriotică, a 
plecat ieri, 15 martie, în- 
tr-o excursie de 4 ’ zile pe

și Poiana Brașov și Valea 
Prahovei. (A.M.)

■ '■O—' ' ■■ ț

ONOMASTICĂ. Acum 
un secol și mai bine, ste
lele scenei românești se 
numeau Eufrosina Popes
cu, Ralița Mihăileanu, 
Frosa Sarady ț.a.m.d In

sînt în vogă, apoi dispar. 
Altfel,ați auzit oare vreo 
,,divă“ contemporană să 
răspundă la apelativul 
Marghioală sau Frosa ? 
d-V.) :.'/v : ".

Rubfică recSizată de
V. STRĂUȚ
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„Ionul44 reprezentanței 
„Tehnoton44 trebuie reconsiderat 

si aliniat cerințelor

instantaneu din magazinul de chimicale de la parterul blocului din 
dreptul pieții agroalimentare din Petroșani. Foto : Șt. NEMECSEK

In interesul cumpărătorilor
Cu fiecare zi care trece simțim cu toții că în 

atmosferă adie a primăvară și încep să prindă un 
contur definitiv gîndurile fiecăruia de a-și înveseli 
locuința. Iată de ce am avut un schimb de cuvinte 
cu Stela Dinu Ștefăneanu, lucrător gestionar la u- 
nitatea 63 — produse
I.C.S.M.I.

— Odată cu deschide
rea acestui magazin în- 
tr-un spațiu nou se ob
servă o schimbare a 
Stilului comercial. Aveți 
mulți clienți ?
— Da foarte mulți, de

oarece sînt tot mai soli
citate produsele trebui-
toare în vopsitorie și zu
grăveli. Unitatea noastră 
va împlini un an de cînd 
are un spațiu nou (în ime
diata apropiere a pieții 
agroalimentare din Petro
șani — n.n.), corespunză-

Preocupări pentru 
economisirea energia!

Președintele Asociației la montarea tuburilor : flu
de locatari nr. 5A din car- orescente-la blocul 15 din 
tierul Aeroport — Petro- strada Independenței, în 
șani, tovarășul Constan- continuare urmîrtd ca be- 
tin Bursuc, ne-ă scris des* curile cu incandescență să 
pre două preocupări de fie înlocuite de la toate 
actualitate ale comitetu- casele scărilor blocurilor 
lui asociației. Prima are ce compun asociația. Co- 
drept scop economisirea mitetul acestei asociații a 

.energiei electrice utiliza- apreciat că se asigură un 
te pentru iluminarea spa- iluminat suficient prin 
țiilor comune și, în raport montarea, în fiecare sca
de volumul acestei eco- ră, a doar două tuburi 
nomii — de 60 la sută din fluorescente, la etajele I 
consumul actual, după șl III.
cum apreciază comitetul A doua problemă, în 
asociației —, reducerea curs de rezolvare, constă 
corespunzătoare a contri- în întreprinderea demer- 
buțiilor locatarilor la pla- surilor necesare către co
ta energiei electrice eon- operativa „Unirea" în ve- 
sumate. Acțiunea se con- derea încadrării cu statut 
cretizează prin înlocuirea de om al muncii cu toate 
becurilor cu incandescen- drepturile și obligațiile 
ță de pe casele scărilor a femeilor care și pînă 
cu tuburi de neon, care acum au asigurat curățe- 
asigură un iluminat co- nia pe casele scărilor și ■ 
respunzător, cu un con- zonele verzi aparținătoare 
sum de energie mult mai blocurilor. Această proble- 
mic. Cînd s-a adresat re- mă va fi rezolvată pînă 
’aqției (8 martie) se lucra la 1 aprilie a.c. (T.V.)

Vă. sugerăm .J' 

Un bufet 
de incintă

Aflat într-un tratament 
la Spitalul orășenesc din 
Vulcan, minerul Vladimir 
Șorodoc adresează I.C.S. 
Mixtă și conducerii spita
lului din localitate, prin 
intermediul redacției, o 
sugestie vizînd înființarea 
unui bufet de incintă în 
cadrul spitalului. „Vin cu 
această propunere în nume 
le tuturor bolnavilor și al 
lucrătorilor spitalului, ca- 

-* re, în cazul înființării bu
fetului, ar putea să se a- 
provizioneze cu unele mă
runțișuri în mod operativ" 
ne scrie Vladimir Șorodoc.

înaintăm această sugestie 
conducerilor I.C.S. Mixtă și 
spitalului, rugîndu-le să 
o analizeze. Pentru spi
tal, înființarea bufetului 
presupune amenajarea unui 
spațiu corespunzător și sta
bilirea unei persoane care 
să garanteze gestiunea și 
să asigure, potrivit unui 
program adecvat, vînzarea, 
iar pentru I.C.S. Mixtă, a- 
provizionarea lui cu produ
se în mod ritmic. Aștep
tăm, firește, răspunsul.

<

POPESCU CONSTANTIN, 
Lupeni: Ca bază de calcul 
la stabilirea cuantumului 
pensiei pentru munca de
pusă și limită de vîrstă, în 
cazul persoanei care în mo

mentul pensionării avea sta
bilită o pensie pentru inva
liditate de gradul III, se ia 
.retribuția tarifară de înca
drare integrală, și nu redu
să la jumătate. în schimb 
perioada lucrată cu 1/2 nor
mă, ca vechime în muncă, 
se ia în considerare pro
porțional cu timpul lucrat. 
Deci, dacă dv. ați lucrat 
in aceste condiții 10 ani,

chimice din Petroșani a

MJCROINTERVIUE
SAPTAMINII

tor cerințelor practicării 
unui comerț modern, cli
entul avînd posibilitatea 
să vadă, să constate exis-
tența produselor dorite, 
împreună cu cele trei vîn- 
zătoare din raioanele ma
gazinului ne străduim să 
avem o atmosferă comer
cială plăcută și civiliza
tă, oferind cumpărătorilor

C U R I
pentru această perioadă vi 
se consideră 5 ani vechi
me, cu scăderea, bineînțe
les, a concediilor fără plată 
și absențelor nemotivate, 
dacă este cazul, conform 
legii. . ' ; *

ȘOGOR IOAN, Bărbăteni: 
Unitatea v-a stabilit corect 
dreptul la concediul de o- 
dihnă. Conform art. 11 din 
Legea nr. 26/1967, persoa
nele reîncadrate după des
facerea contractului de 
muncă din motive ee le 
sînt imputabile sau după 

articolele solicitate.
— Credeți că magazi

nul este bine aprovizio
nat?

ii —. Aprovizionarea poate 
fi apreciată, ca bună nu
mai în măsura în care 
reușim să satisfacem ce
rințele oamenilor care in
tră în magazin. Noi avem 
o gamă foarte întinsă de 
sortimente, de la deter- 
genți, săpunuri șl diyerse 
vopsele, pînă la produsele 
cerute de posesorii de au
tomobile. Chiar dacă une
le articole nu le avem a- 
cum, dar sînt cerute, noi 
le reținem pentru aprovi
zionarea imediat următoa
re. Toată munca noastră 
este în interesul oameni
lor muncii.

T. SI’ATARU

E R JUR 
demisie, pentru primii doi 
ani vor primi concediul 
stabilit la durata minimă, 
respectiv. 15 zile. în anul 
1982 vi s-a stabilit un nu
măr mai mare de zile de 
concediu, deoarece la cele 
15 zile, cărora li s-au adă
ugat numărul de zile co
respunzătoare timpului lu
crat în 1981, s-au mai 
adăugat, plus cele 9 
zile de concediu suplimen
tar stabilit pentru 12 luni 
anterioare acordării primu
lui concediu. Vi s-au cal- 
culat corect în anul 1983 

împreună cu mai mulți 
cetățeni, posesori de apa
rate de radio, ne-am con
vins că uneori trebuie de
puse stăruințe suplimenta
re, făcute deplasări costi
sitoare pentru a afla amă
nunte strict necesare despre 
existența unor servicii la 
care se poate apela în caz 
de nevoie. Aceasta deoarece 
o parte din unitățile ce 
prestează diferite servicii, 
nu-și fac cunoscută adre
sa, programul și activita
tea. în alte caziiri; aseme
nea unități sînt amplasate 
în încăperi dosnice, foarte 
greu de găsit. Susținem ce
le afirmate cu un exmplu 
edificator. Cetățenii proas
peți posesori de aparate de 
radio care pun unele pro
bleme sînt trimiși de lucră
torii comerciali din Petrila, 
Petroșani, Uricăni, Lupeni, 
la Vulcan, la reprezentan
ții uzinei producătoare, ca
re au obligația dea efectua 
remedieri necesare la apa
ratele de -radio aflate în 
perioada de garanție. Vă 
mărturisim că și noi am 
aflat foarte greu locul în 
care se află această repre
zentanță deoarece ea este 
amplasată la demisolul blo
cului 5 din Aleea Viitoru
lui (denumire incompletă, 
deoarece blocurile cu aceas
tă denumire formează în 
realitate un cartier), nu 
are firmă la exteriorul blo
cului respectiv, nici măcar 
vreo săgeată indicatoare. 
Fără ajutorul factoriței 
poștale din zonă respectivă 
nu am fi putut-o afla de- 
cît foarte greu, locuitorii 
hlocului hecunoscînd exis
tența ei. Dar, acesta este 
un prim aspect derutant, 
datorită căruia, înaintea 
noastră, au fost purtați pe 
drumuri, printre alții, ce
tățenii D. Popa și I. Filip 
din Petroșani, Vasile Ra
cleș din Vulcan și, e sigur,

bi dotări sociale pentru mineri I
Lotul Lupeni ăl I.C.M.M. 

din cadrul C.M.V.J. a dat 
recent în folosință la ca
riera Gîrnpu lui Neag o 
nouă construcție cu des
tinație socială pentru mi
neri și mecanizatori. Între 
altele, noua amenajare în
globează trei vestiare, do
tate cu dulapuri noi pen
tru peste 100 de mineri, 
forezori, electricieni, con
ducători auto, ingineri sta

rs giari, precum și două bi
rouri pentru maiștri mi
nieri și serviciul tehnic 
auto.

Tot aici se află două 
încăperi unde sînt insta

ID I €
un număr de 24 zile con
cediu de odihnă, rezultînd 
din însumarea a 15 zile, 
durata minimă ca nou în
cadrat,. cu 9 zile concediu 
suplimentar. Trebuie ■ să 
rețineți că, în conformitate 
cu dispozițiile art. 4 din 
legea amintită, durata con
cediului suplimentar se sta
bilește proporțional cu tim
pul lucrat, în condițiile 
pentru care se acordă, în 
perioada celor, 12 luni, pre
mergătoare acordării con
cediului de odihnă și nu 
anticipat. Deci pentru pe

că și alții. Acest aspect. 
S-ar putea înlătura cu spri
jinul Consiliului popular 
al orașului Vulcan prin a- 
eordarea unui spațiu mai 
central reprezentanței „Teh- 
noton".

Alt. aspect, mai grav, îl 
constituie neseriozitatea (re
prezentanților reprezentan
ței. Bunăoară, în ziua de 
26 ; decembrie '83, cetățea
nul D. Popa, a fost întîm- 
pinat, după .ce a găsit în 
sfîrșit reprezentanța „Teh
noton", de o fițuică prinsă

Ancheta noastră

pe ușă cu următorul con
ținut : „Reprezentanța se 
deschide Ia ora 13,00. Con
ducerea". Dar nu s-a des
chis nici la ora 15, nici 
mai tîrziu, omul fiind obli
gat să facă calea întoarsă 
în Petroșani, fără nici un 
rezultat. Vasile Racleș a 
pățit-o și mai rău. El a 
prezentat la depanatorul re
prezentanței, în persoana 
lui Luigi Bălan, aparatul 
pe care l-a cumpărat în 13 
decembrie ’83 de la maga
zinul de profil din Vulcan. 
Depanatorul l-a verificat, 
i-a găsit defectul, i-a pro
mis omului că îl remedia
ză în timpul prevăzut în 
certificatul de garanție. As
ta se întîmpla -în 2 februa
rie 1.084. După o săptămî- 
nă, cînd s-a prezentat să 
ridice aparatul reparat, lui 
Vasile Racleș i s-a oferit 
un aparat vechi, cu altă 
serie de fabricație. Bineîn
țeles că omul nu putea să 
ridice de la atelier un lu
cru care nu-i aparținea. 
După o altă săptămînă i 
s-a spus pur și simplu că 

late dușuri pentru baie, ? 
instalații sanitare și alte î 
dotări, Japț pentru care = 
toți cei menționați mai j 
sus, mutați în vestiarele j 
noi, aduc mulțumiri ătît ; 
constructorilor cît și con- | 
ducerii . carierei, pentru i 
condițiile sociale bune ce i 
le-au fost puse la dispo- j 
ziție. î

Odată cu mutarea păr- i 
ții miniere în noile ves- i 
tiare, s-au creat condiții i 
optime și pentru persona- j 
Iul muncitor al sectoru- l 
lui de mecanizare, care ș 
a rămas în vechiul ves- \ 
tiar. (A.M.)

rioada anului 1982 vi s-a 
acordat integral concediul 
suplimentar la care aveați 
dreptul, -«dăugîndu-se la j 
concediul din 1982, respec
tiv cel din anul 1983. ■/

ANONIM, Cîmpu lui 
Neag : Corect ar fi fost să 
vă dezvăluiți și identitatea 
în scrisoarea ee ne-ați tri
mis-o. Oricum vă informăm 
că s-a luat legătura cu con
ducerea unității, care a tre
cut la măsurile de rigoare. 
Dealtfel probabil că ați 
observat acest lucru înain
te de citirea răspunsului.

Ilie ȘERBAN 
jurist 

aparatul i-a fost pierdut* 
Esțe adevărat că depanate^ 
rului Luigi Bălan i s-a pus 
în vedere să-și caute un 
alt loc de muncă pînă îțj 
17 martie (dată Ia care i 
fost anunțat. că 1 se va dea 
face contractul de muneăi 
că celălalt reprezentant al 
reprezentanței, , Gheorghta 
Brădeanu, cu care a.lucrai 
în șchimb, își vede de trap 
buri cu mai multă serio
zitate. „Nu-mi pot explică 
cum colegul meu a pierdui 
aparatul de radio al tovaw 
rășului Racleș? și consider 
hotărîrea șefului reprezeiv- 
tanței noastre de la nivelul 
județului Hunedoara, ing4 
Victor Vlad, de a-1 obligă 
să-i cumpere omului Uni 
alt aparat nou, ca foartal 
justă" — ne declara acesta

Se pun firesc întrebările^ 
cum a fost posibil ca lucrul 
rile să ajungă pînă aicîl 
Cită garanție poate oferi 
pentru U.S. „Tehnoton* 
Iași și pentru cumpără,to4ț 
rii de aparate de radio din» 
Valea Jiului un om ca Ltri^j 
gi Bălan ? De ce nu s-a» 
evitat situațiile neplăcute î»4 
care au ajuns unii, dintrti 
proaspeții cumpărători «te
apa rate de radio din Va
lea Jiului ? Obligarea de-' 
panatorului Luigi , Bălan- j 
să-și repare neglijența 
poate atitudinea săvîrșit# 
îri mod voit — ni se pare> 
și nouă firească și ea tre-4 
buie finalizată în cel mai, 
scurt timp. Rezolvarea comrt 
pletă a celorlalte' proble-' 
me eu “care sînt confruntați? 
cumpărătorii de aparate 
radio, o așteptăm din par- J 
tea conducerii întreprinde-’ 
rii- „Tehnoton", a șefttluM' 
reprezentanței sale din jir- i 
dețul nostru și de la toți i 
factorii care pot și Arebutaj 
să aducă o contribuție 
mare decît pînă acum te 
situația prezentată.

Toma ȚAțARCĂ

Mâi multe 
specialități 

de panificație
Fosta fabrică de pline 

din centrul vechi al o- 
rașului Lupeni a fost pro
filată pe produsele’de spe
cialități de panificație. La 
început, lucrînd pe un sin
gur schimb, aici s-a.u pro
dus colaci, batoane, covrigi, 
cozonaci cu dulceață și al
te produse. Cum .aceste 
produse sînt mult solicita
te de consumatorii din Lu
peni, Uricăni . și Cînipu lui 
Neag, la propunerea ce
tățenilor orașului, s-a tre-
cut la fabricarea speciali
tăților de panificație pe 
trei schimburi. Fostul bru
tar, Vaier Conștantinescu, 
în prezent responsabilul 
secției, ne spunea .că prin 
introducerea lucrului în 
trei schimburi sporesc cu 
mult atît . gama sortimen
tală, cît și cantitățile de 
produse, făcîndu-se față 
tuturor solicitărilor... din 
cele trei localități. Tot
odată, gospodinele pot a- 
dresa aici comenzi pentru, 
diferite ocazii. (A.M.)



VINERI, 16 MARTIE 1984

volande mesaje intre 
, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fși președintele Republicii Cipru

NICOSIA 15 Agerpres). avut cu președintele Repu- 
K— Din partea tovarășului 
|&icolae Ceaușescu, pre- 
pședintele Republicii Socia- 
lliste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, âu 
! fost transmise președintelui 
^Republicii Cipru, Spyros 
EKyprianou, și doamnei Mi- 
j «ni Kyprianou un cald me- 
-saj de prietenie, împreună 
eu cele mai calde urări.

. Exprimîndu-se mulțu-
•7niri pentr u mesa- lui cipriot de a trăi în pa
liul primit, au fost trans- 
j mise președintelui Republi
cii Socialiste România și 
r tovarășei Elena Ceaușescu, 
ț din partea președintelui 
■ Republicii Cipru și a doam- 
j anei Mimi Kyprianou, salu- 
țări cordiale, călduroase

: «urări de sănătate și ferici- 
re. Președintele Republicii 

■Cipru a evocat cu deose- 
I Irită satisfacție întîinirile 
.și convorbirile pe care le-a în vizită la Nicosia.

Ședința Consiliului Național al Partidului 
Comunist Francez

1 RARIS 15 (Agerpres). — 
,JLa Paris a avut loc ședin- 
ța Consiliului Național al 

1 Partidului Comunist Fran-

Intîlnirea miniștrilor 
de externe 

din țările nordice
COPENHAGA 15 (Ager

pres). — La Copenhaga s-a 
încheiat întîlnirea miniștri
lor, de externe din țările 
nordice, în cadrul căreia au 
fost» examinate o serie de 
probleme internaționale ac
tuale, o atenție deosebită 
fiind acordată evoluțiilor 
din Orientul Mijlociu, re
lațiilor Est-Vest și dezar
mării. Au fost, de aseme
nea, trecute în revistă re
zultatele preliminare ale 
Conferinței pentru încrede
re și dezarmare și pentru 
securitate de la Stockholm.' 
S-a procedat, în același 
timp, la un schimb de opi
nii asupra problemelor pri
vind crearea unei zone de- 
nublearizate în nordul Con
tinentului european. " 

9

blicii Socialiste România și 
a exprimat recunoștința sa 
profundă pentru interesul 
constant manifestat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
in legătură cu problema 
cipriotă, adresînd mulțu
miri pentru sprijinul ac
tiv și consecvent pe care 
țara noastră, personal pre
ședintele ei, îl acordă rea
lizării aspirațiilor poporu- 

a

ce, în cadrul unui stat in
dependent și. suveran, uni
tar și nealiniat.

Schimbul de mesaje 
avut loc cu ocazia primirii 
de către președintele Repu
blicii Cipru a tovarășului 
Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află 

cez, organ consultativ lăr
git din care fac parte mem
bri ai C.C., secretarii fe
derațiilor departamentale 
ale P.C.F., parlamentari 
comuniști, precum și se
cretari de partid din cele 
mai mari întreprinderi. Un 
raport privind activitatea 
partidului în perspectiva a-

■ BOGOTA 15 (Ager
pres). — Alegerile munici
pale din Columbia, organi
zate în vederea desemnării 
componenței organelor re
prezentative locale, au fost 
cîștigate de Partidul liberal 
de opoziție. Potrivit rezul
tatelor oficiale definitive, 
candidații Partidului libe
ral au întrunit 2 832 539 de 
voturi, iar cei ai Partidului 
conservator de guvernă- 
mînt, 2 132 010 sufragii;

■ BONN 15 (Agerpres). 
— Petra Kelly, lidera Par
tidului ecologiștilor și depu
tată în parlamentul vest- 
german, a fost amendată 
cu 1 000 de mărci de un 
tribunal din Bonn pentru

BERNA 15 (Agerpres). — 
în continuarea lucrărilor 
celei de-a doua runde a 
Conferinței asupra dialogu
lui în Liban, care se des
fășoară la Lausanne, parti- 
cipanții au convenit să 
elibereze prizonierii și per
soanele răpite în timpul 
luptelor dintre forțele liba
neze rivale. Cei arestați din 
pricini legate de securitate 
națională urmează să fie 
judecați, a anunțat un pur
tător de cuvînt oficia], citat 
de agențiile Reuter și AP.

Pe de altă parte, se men
ționează că președintele li
banez, Amin Gemayel, a ministrul libanez, 
avut întrevederi separate 
cu lideri ai grupărilor re
prezentate la conferință, 
pentru a discuta chestiuni 
aflate pe agenda reuniunii.

★
BEIRUT (15 (Agerpres). 

—Ministrul libanez al să
nătății, Adnan Mrowa, a 
declarat, într-o conferință

legerilor de la 17 iunie pen
tru parlamentul vest-euro- 
pean a fost prezentat de 
Rene Picquet, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F. A fost aprobată lista 
definitivă a candidaților 
P.C.F. pentru alegerile în 
Parlamentul vesț-eropean, 
cuprinzînd 81 de comuniști.

participare la o manifesta
ție împotriva... amplasării 
armelor nucleare pe teri
toriul R.F.G. In cursul a- 
cestei manifestații, ea a dat 
foc la o machetă de carton 
a unei rachete americane.

■ ROMA 15 (Agerpres). 
Fondatorul și președintele 
„Clubului de la Roma11, Au
relio Peccei, a încetat din 
viață, Ia Roma, ca ur
mare a unei crize cardiace. 
El este autorul unor lu
crări privitoare la marile 
probleme economice, socia- 

de presă, că, în prezent, 
500 000 de persoane (20 la 
sută din populația țării) 
sînt refugiate ca urmare a 
luptelor desfășurate în Bei
rut luna trecută — infor
mează agenția UPI.

Acesta a precizat că o 
problemă serioasă căreia 
trebuie să i se facă față 
este cea a adăposturilor 
pentru familiile care și-au 
părăsit, locuințele, în ma
joritate distruse de explo
zii. La aceasta se adaugă 
problema aprovizionării cu 
alimente și produse de 
strictă necesitate — a spus

I

I
I

★
TUNIS 15 (Agerpres). —- 

La Tunis s-au încheiat lu
crările Conferinței interpar
lamentare arabo-africane, la 
care au participat peste 

100 de parlamentari din 
aproximativ 30 de state a- 
rabe și africane, reprezen
tanți ai Consiliului Națio
nal Palestinian, precum și 
ai Ligii Arabe și ai Orga
nizației Unității Africane. 
Documentele adoptate sta
bilesc căile de dezvoltare 
a colaborării parlamentare 
arabo-africane, în interesul 
consolidării independenței 
naționale, lichidării urmă
rilor colonialismului și neo- 
colonialismului, soluționă
rii problemelor legate de 
dezvoltarea economică a 
statelor reprezentate. ;

Ile și culturale care preo
cupă lumea contemporană.

~1 PRETORIA 15 (Ager
pres). — în pofida embar
goului instituit de O.N.U. 
asupra exporturilor de măr
furi în R.S.A., companiile 
transnaționale practică un 
comerț înfloritor cu aceas
tă țară. Astfel, agenția Reu
ter relevă că numai în 1982 
R.S.A. a importat aproxi
mativ 15 milioane tone pe
trol, în ' valoare totală de 
4 miliarde de dolari. Prin
tre cei care livrează petrol 
autorităților de la Pretoria 
se află companiile transna
ționale „Shell", „British Pe
troleum", „Mobil", „Kaltex" 
etc. '

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Yeti, omul ză
pezilor ; Unirea : Tănase 
Scatiu, I-II ; Parîngul 
Strada Hanovra.

PETRILA: Misterele
Bucureștilor.

LONEA : Dublu delict. 
ANINOASA : Melodii la 
Costinești.

VULCAN: New York, 
New York, I-II. »

LUPENI : Fructe de pă
dure.

URICANI : Femeia dis
părută.

PETROȘANI
încadrează de urgență

- 3 PAZNICI -
Condițiile, conform Legii 12.
Informații, telefon 41332.

încadrează de urgență

responsabil unitate blănărie în orașul Lupeni

Condiții: calificare în meseria de blănar sau 
meserii înrudite. Vîrsta peste 21 de ani.

Informații suplimentare se primesc Ia se
diul cooperativei, serviciul personal-învățămînt, 
sau prin telefon 112.

Mica publicitate
VÎND Dada 1300, stare calificare lăcătuș pe nume- 

perfectă. Aștept după ora 
20, telefon 41806. (382)

PIERDUT certificat de
ANUNȚ DE FAMILIE

Soția Constanța, fiica Claudia, frații Victoria și 
Petrică, nepoții și cumnații, mulțumesc tuturor celor 
care au fost alături de noi la încercarea grea suferită 
prin pierderea scumpului nostru soț, tată, frate, bu
nic și cumnat.

ZOLTAN GHEORGHE
(50 ani) ; : 

15,00 Telex. 15,05 
tehnica TV. 15,30 
culturală. 15,50 La 
— emisiune pentru con
ducătorii auto. 16,00 Emi
siune în limba i 
(parțial color). 16,: ..... _

“ derea programului. 20,00 ■ 
Telejurnal (parțial color). I 
20,20 Actualitatea în eco- I 
nomie 20,35 Cîntece pe . . 
adresa dv. 20,50 Cadran I

I

Poli- I
Viata I

......... . I 

germană I 
,30 Inchi- I

mondial. 21,10 Film artis
tic : „Profesorul* Premie- . 
ră TV. (color). 22,20 Te- | 
lejurnal (parțial color). 
22,30 închiderea progra
mului.

I
II

a

T

le Țințar loan, eliberată de
I.U.M. Petroșani, îl declar 
nul. (384)

C-.

Duminică, 18 martie

8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei,

10,00 L ~
10.30
11,45
12.30

18,30 Micul ecran ^’pentru 
- cei mici.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Melodii de neuitat.

■*— Spectacol-concert de 
muzică ușoară româ
nească. ,
Telecinemateca — Ci
clul mari actori.
Bătălia pentru Roma
— premieră TV (co
producție internațio
nală cu participarea 
studiourilor din Româ
nia — prima parte, 

21,25 Pe aripile muzicii și 
ale dansului.

21,45 Telejurnal.
Sport.

17,20
20,00 ___ ....
20,25 Actualitatea în ero

Marți, 20 martie

15,00 Țelex. ■ - . ■
15,05 Viața școlii. :
15,30 Emisiuhe în limba 

maghiară.
20,0.0 Telejurnal.

;20,20 Actualitatea în 
nomie.

20,35 Teatru TV

Desene animate. 
Telejurnal.

lor Defa — Berlin.
22,20 Telejurnal.

Țara mea, de dor și 
cînt —Melodii popu
lare. . '
Emisiune de Alexan
dru Fabian.
Revista literar-artis- 
tică TV.
Film serial
Vîntui fierbinte
— Ultimul episod. 
Discoi ama.

Telejurnal.

Simbătă. 24 martie

13.30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
— Telesport. Rezumate

le meciurilor din re
turul sferturilor de 
finală' ale cupelor 
europene de fotbal, 
împliniri și perspec
tive.
Săptămîna politică.
Telejurnal.

nomie.
20,40 Muzică ușoară.
20,50 Forum polițico-ideo„ 

logic.
21.05 Telecinemateca — 

Ciclul mari actori — 
Bătălia pentru Ro-

PROGRAMUL ȚV

Muzica pentru toți.
Viața satului.
Lumea copiilor, 
Telefilmoteca de 
ghiozdan :
Arabela.

13,00 Album duminical.
Din sumar :

>■ — Telex.
— Piese orchestrale.

. — Melodii, melodii...
. —- La poale de Ceahlău 

-— cîntece și jocuri.
— Cascadorii rîsului. 

.— Videoteca de aur. 
—- Mic concert de prînz.

14,30 Desene animate.
— Drumuri printre 

mintiri.
■— Semnal,
— Moment folcloric,
— Telesport.
— Cîntec de primăvară.
— Florile vieții, copiii ! 

Moment poetic.
— Copilul și Omul 

zăpadă.
— Secvența telespecta

torului.

!
I

i L
; i

■ a-

de

eco-

19,45

Luni, 19 martie*'

20,20 Actdalitatea în. eco
nomie.

20,35 A patriei cinstire.
20,45
20,55

Copiii, florile vieții.
Film artistic —
Furtuna.
Memoria documente-22,05 
lor.

22,20 Telejurnal.

20,50

21,10

22,05
22.*' ■

Vineri, 23 martie 15.00

Livada din noi
de Constantin Cliiri_

- ță.; . - ■
22,00 Videoteca internațio

nală.
22,20 Telejurnal. ,

ma — ultima parte. ' 15 20
Telejurnal

Snr.,.1- JU.OO

15,50
16,00Joi, 22 martie

Miercuri, 21 martie

Fotbal :
București

15,30 Telesport.
Dinamo
— Dinamo Minsk în 
manșa a Il-a a sfer
turilor de finală ale 
C.C.E. Transmisiu
ne directă din Capi
tală, !

■ 15,00
15,05
15,20

Telex.
Tribuna experienței. 
Școala satului, școală 
pentru saț — Fiii 
școlii, fiii satului.
Studioul tineretului.
Desene animate. . ' 
Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.

15,00 Telex.
15,05 Secvențe pakistane- 

ze.
Agronomia TV.
Viața culturală.
La voiai:.
Emisiune în limba 

germană.
'20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Cîntece pe adresa 

dv.
20,45 Cadran mondial.
21'05 Film artistic

Logodnica
Premieră TV’.
Producție a studiouri-

16.45
19,00
19,20 Teleencîclopedia.
19,50 Film serial

Jean Christophe
> Ultimul episod. L3

20.45 Un zîmbet pe dealul 
’ Feleacului — Emi

siune de varietăți.
21,43 Meridianele cânte

cului și dansului.
22,00 Telejurnal.

— Sport.
22,15 Cîntec de primăva

ră.
22.45 Din albumul celor 

mai frumoase roman"

si
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