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0 constatare și o concluzie la I.M. Uricani

De la început, ti;- >u,e 
să informăm că lucrarea 
este executată de între
prinderea de Construcții 
și Montaje Miniere Pe-

Aminteam în ancheta realizată la I.M. Uri
cani pe tema calității cărbunelui că, pentru sfîr- 
șitul lunii martie, a fost prevăzută punerea în 
.funcțiune a unei instalații de : alegere și însilozare 

. a sterilului, în incinta principală, în limbaj curent 
a unui trommel-concasor. Ne-am îndreptat atenția 
asupra stadiului de realizare a acestei investiții, 
acum, cînd a mai rămas doar o săptă ruină piuă 
la termenul de punere în funcțiune. Iată constată-
rile:

știe să „cîntărească" bi- 
ne situația din teren, să 
stabilească cele mai op
time soluții și măsuri. Pe 
noi ne-a interesat de ce, 
nici cu o săptămînă îna
inte de punerea în fun-

te’gata planșeul de lă cota 
zero. Sînt finalizate tot
odată culoarul de alimen
tare cu cărbune, culoarul 
de evacuare a acestuia, 
culoarul benzii de clau- 
bajs In cazul culoarului

troșani. Ea a fost înce
pută încă din toamna a- 
nului trecut, cînd S-a tur
nat fundația. Nu este în 
căderea noastră -să apre
ciem dacă ter nenul de

cțiune, nu poate fi vorba 
(nici măcar atît!) de fi
nalizarea lucrărilor de 
montaj. ' •

CARE ESTE STADIUL

punere in funcțiune
aprilie) a fost sau nu 
just gîndit, este sau nu 
realizabil, din «.punct de 
M-dere tehnic. Pentru as
ta există la C.M.V.J. per
sonal de specialitate care

LUCRĂRII? De la sing. 
(I Mărioara Stoi, din cadrul 

compartimentului de in-
vestiții al minei aflăm
că, la această oră, funda
ția și cuva trommel-con- 
casorului sînt executate 
integrai. De asemenea es-

benzii de evacuare a ste
rilului este executată 
partea subterană- și pri
mul pilon de reazem al 
grinzilor T. Alte lucrări 
de montaj sînt executate 
în proporție de 90 la sută 
(banda de . alimentare cu 
cărbune), G0 la. sută (ban
da de evacuare a sterilu
lui), 80 la sută (banda de 
evacuare a cărbunelui). 
Banda de claubaj este e- 
xecutată integral.

Mircea BUJORESCU

Brigadierul Gheorghe Stoica (în mijloc) alături de ortapii Leontin Sima 
și Gheorghe Cioioca, componenții uneia dintre formațiile de lucru fruntașe 
ale sectorului V de la mina Dîlja. ; I’oto: Șt. NEMECSEK

însemnări de reporter

Pe drumul drept al cărbunelui
Tatonări, nereușite, ambiții... Omul rămîne, totuși, măsura tuturor lucruri

lor și, la sectorul VII al I.M. Petrila, se știe acest adevăr. De „greutatea" lui ne-am 
convins deunăzi. O idee a „încolțit" în mintea unui om, maistrul loan Domokoș. 
La început a fost privită cu suspiciuni. Dar, oamenii din jurul lui, conducerea sec
torului au luat, dacă se poate spune așa, „pe cont propriu" i 
Ideii. Și, iată că s-a putut. Despre ce este vorba ? -

, * ' ; . ■ \ Ș ■
h n timpul transporiu-
I lut pe benzi al căr-

'9 burtelui se intim- . 
plă, deseori, ca acesta să

1

I
*

sarcina materializării

s-a aplicat bandă tăiată, j 
veche, care are înclinare I 
spre interiorul benzii. 
Cărbunele care curgea sub 
bandă este. astfel deviat 
pe ramura inferioară, adus 
spre capul de întoarcere, 

pe planurile înclinate) erau r.ii materialului care că- ptnă la un ștergător șist 
j • ••• -- •
Acum, aceștia lucrează 
altceva. De ce ? Pentru 
că nu mai curge cărbune

sub bandă. Despre aceas
tă realizare ne vorbește 
ing. EUACUIM BERAR, 
șeful sectorului VII:, ....;, 

curgă sub bandă. Pentru —. Este vorba despre a- 
curăfirea cărbunelui căzut daptarea unei instalații în 
sub bandă (este vărba, în v e d e r e a raționalizării 
speță,, despre benzile de transportului și a evacuă-

Bujor MIRCESCUnecesari, zilnic, 10 oameni, dea sub benzi. Mai exact,
pe cablul de rigidizare a
benzii s-au montat rigle -------- ------------------ ..... . ,
de lemn, iar pe acestea (Continuare în pag. a 2-a)

"f-. ** ■ »* :?^'Oicrarile sesiunii
Marii Adunări Naționale
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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, sîmbătă, 24 mar
tie, au fost reluate în plen 
lucrările sesiunii a noua a 
celei de-a opta legislaturi 
a Marii Adunări Naționale, 
în cadrul cărora au fost 
dezbătute și adoptate ho- 
tărîri și legi de : importan
ță majoră pentru dezvolta
rea economico-Socială a 

patriei noastre socialiste.
I a sosire, în rotonda Pa

latului Mării Adunări Na

ționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a . fost întîmpi- 
nat cu deosebită căldură, 
cu puternice și îndelungi 
aplauze. Deputății și invi
tații au exprimat, și cu 
acest prilej, simțămintele 
de înaltă prețuire și aleasă 
stimă, față ' de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
președintele - • Republicii, 
pentru activitatea sa . neo
bosită consacrată buiiăstă- 
rii și fericirii:poporului, in
tereselor sale vitale, pro
gresului .multilateral al 
României '.socialiste, cauzei

păcii și înțelegerii între na
țiuni, '.;.77 ei ’ ... V ■

împreună. cu tovarășul
Nicolae, Ceaușescu, în loji
le oficiale au luat loc tova
rășă Elena Ceaușescu, to
varășul Constantin Dăscă- 
lescu, alți tovarăși din. 
conducerea de partid și de 

’stat, ■ ' ' ' ■
In sală se aflau, în cali

tate de invitați, membri 
ai C.C. al l’.C.R. și ai gu
vernului, conducători de 
instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, re-

(Continuare în pag a 4-a):

Solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții ale 

Republicii Socialiste România
; Tovarășul Ni c o1 a e consilii populare județene, sebite în îndeplinirea șl 
Ceaușescu, secretar general întreprinderi si. centrale in- depășirea planului național 
al Partidului Coinunist dustriale, unități t agricole unic de dezvoltare ecorto- 
Român, președintele Re- și silvice, de construcții, u- inico-socială și a angaja- 
publicii Socialiste România, nități din domeniul tranș- mentelor asumate în între- 
a înmînat, sîmbătă, în ca- porturilor și telecomunica- cerea socialistă pe anul 
drul unei solemnități care țiilor, circulației mărfurilor, 1983.
a avut-Ioc la Palatul Marii de gospodărire-comunală și La solemnitate au parti- 
Adunări Naționale, înalte prestări de servicii, insti- cipat tovarășa E le n a 
distincții ale Republicii So- tute de cercetare, proiec- Ceaușescu; tovarășul C'oris- 
cia'liste România unor or- tare și inginerie tehnolo- _----- ---- —---------—_
ganizații județene de partid, gică pentru rezultatele deo- (Continuare in pag. a 4-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor organizații județene 
de partid, consilii populare județene, unități economice ți institute de cercetare fi 

/. proiectare ) x
Președintele Republicii Socialiste România decretează:

Art. 4. Pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1983 în întrecerea dintre unității»! 
industriale, de construcții, dih agricultură ți 
silvicultură, transporturi ți telecomunicații, 
circulația mărfurilor, de'prestări servicii ți ins
titute de cerectăre și proiectare, se conferă:

.INDUSTRIE
„Ordinul Muncii" clasa a ll-a, 

pentru locul II:
— întreprinderii de prospecțiuni și explo

rări geologice Hunedoara, județul Hunedoara.

„Ordinul Mu.-.cii" clasa a lll-a, 
pentru tacul IM :

' — întreprinderii electrocentrale Deva, jude«j 
țul Hunedoara. A ,

INSTITUTE DE PRO1 ECTARE ALE 
MINISTERELOR

„Ordinul Muncii" clasa a ll-dj 1 
pentru locul II:

— Institutului de cercetări,. inginerie tehno
logică și de proiectare a lucrărilor de cons
trucții și instalații pentru'minăieuri Deva, juș 
dețul Hunedoara. ,

NICOLAE CEAI ȘESCL 
Președintele Republicii Socialiste România

in spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta Plenară a C.C. al P. C.H 

PERFECȚIONAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
în pas cu cerințele activității productive

Cuvîntarea magistrală a 
secretarului general al par
tidului în cadrul recentei 
Plenare .a C.C. al P.C.R. a 
fost primită cu unanimă a- 
probare și deplină satisfac
ție de'toți oamenii muncii, 
ea reprezentînd o nouă și 
ilustră dovadă a contribu
ției hotărîtoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, la fun
damentarea și transpunerea 
în viață a programelor de 
dezvoltare economico-so- 
cială a țării, la sporirea 
continuă a bunăstării • ma
teriale și spirituale : a po
porului.

Dintre îndemnurile și 
orientările cuprinse în am
pla cuvîntare rostită de 
conducătorul partidului și 
statului, reținem ca O sar
cină prioritară, de maximă 
însemnătate pentru activi
tatea unităților miniere din 
Valea Jiului, cerința de a 
asigura folosirea eficientă a

bogatei baze tehnico-mate- 
riale din dotare. „Avem o 
industrie modernă, dotată 
în cea mai mare parte la 
nivelul cel mai înalt al 
tehnicii mondiale. Acum 
este necesar să obținem fo
losirea la întreaga capacita
te a tuturor unităților...". 
Subliniind această necesi
tate, seereiarul general ac
centuează cu deosebire di
recțiile prioritare de ac
țiune pentru fiecare colec
tiv de muncă: „O atenție 
deosebită trebuie să acor
dăm creșterii mai puter
nice a productivității mun
cii pe baza organizării mai 
bune a întregii activități, 
a mecanizării și automati
zării producției. Trebuie 
să spunem deschis că re
zultat; e din 1983 sînt ne- ■ 
mulțumitoare, că progrese
le obținute în creșterea pro
ductivității muncii sînt în
că mici față de posibilită
țile pe care Ie avem, de 
ceea ce trebuie să reali- •’ 
zăm în acest domeniu".

Printre multiplele căi jâlCH 
nate cu clarviziune în a- 
cest sens, în cuvîntare se 
subliniază din nou una din 
condițiile hotărîtoare pen
tru obținerea unei produc
tivități înalte, a unor pro
ducții superioare — perfec
ționarea pregătirii tehnico- 
profesionale. a personalului 
muncitor „...Să îmbunătă
țim pregătirea cadrelor, re
ciclarea și ridicarea conti
nuă a pregătirii lor profe
sionale și tehnice". O ce
rință, ca și multe altele, 
care are o valabilitate ex
presă și pentru unitățile 
noastre miniere.

C-gea ce s-a realizat în 
mineritul Văii Jiului in 
ultimii ani — rod nemij
locit al introducerii rapi
de a tehnicii moderne — 
nu a fost doar un progres, 
ci mult mai mult, .a .fost 
o adevărată revoluționare 
tehnică și tehnologică. In 

■ niod firesc, revoluționarea

(Continuare in pag. o 2 a)
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Stilul de muncă al forurilor cultural-artistice 
determină calitatea manifestărilor

Vineri după-amiază, plenara Comitetu
lui municipal de cultură și educație so
cialistă a analizat modul de desfășurare 
a activității politico-educative și cultural- 
artistice din ultimul timp. Materialele 
supuse dezbaterii și parti- 
cipanții la discuții au su
bliniat varietatea și atractivitatea suitei 
de manifestări de acest gen, organizate 
de forurile cultural-artistice, în colabo
rare cu organizațiile de masă și obștești, 
in cadrul cluburilor muncitorești, cămi
nelor culturale și Casei de cultură a sin
dicatelor din Petroșani. Cu acest prilej, 
în spiritul Hotărîrii recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R., s-a relevat necesitatea a- 
propierii actului cultural-artistic de be
neficiarii săi, semnificativul aport al vie
ții spirituale in promovarea concepțiilor 
înaintate despre viață și muncă.

Trecerea în revistă a rezultatelor ob
ținute de instituțiile cultural-artistice 
profesioniste și de colectivele artistice de 
amatori a evidențiat caracterul de masă 
al manifestărilor celei de a IV-a ediții 
a Festivalului național „Cîntarea Româ
niei", la care au participat peste 660 de 
formații, 17 000 de artiști amatori din 
Vale. Cele 4 680 de spectacole, 275 expo
ziții și întîlniri cu publicul, cele 51 de 
titluri de laureați dobîndite oglindesc 
preocuparea factorilor educaționali pen
tru sporirea exigențelor calitative în des
fășurarea acțiunilor cultural-artistice, 
multe dintre ele tradiționalizîndu-se. In
tre aceste manifestări de prestigiu re
marcăm Luna culturii și educației socia
liste „Laudă omului muncii și creației 
sale", Festivalul de muzică ușoară, poe
zie și artă fotografică „Cîntecul adîncu- 
lui";, Nedeia vuleăneană, Săptămîna cul

turală „Flori de mai" (Lupeni), Salonul 
de toamnă al umorului, Festivalul obi
ceiurilor laice de iarnă „Colinda țării 
pentru minerii Văii Jiului", „Freamătul 
adîncului" (Petrila), manifestările tradi
ționale ale minerilor etc. Cu spirit 
critic și autocritic au fost dezvăluite as
pectele negative, stilul formalist de mun
că al unor comitete de cultură și educație 
socialistă, al unor consilii de conducere 
ale așezămintelor culturale și comisiilor 
pe probleme, s-a repercutat, cu influențe 
nedorite, asupra calității și conținutului 
programelor proprii de activitate. Dezba
terile au prilejuit referiri critice la adre
să calității unor acțiuni de educație poli
tică și materialist-științifică, a unor 
cursuri ale universităților cultural-știin- 
țifice și Școlii populare de artă. Cit pri
vește mișcarea artistică de amatori, obi
ectivul’ primordial pentru această pe
rioadă este creșterea numărului de for
mații artistice, permanentizarea, activită
ții lor, asigurîndu-se respectarea’preve
derilor regulamentului cadru al Festiva
lului național „Cîntarea României" — 
în fiecare întreprindere sau instituție să 
existe cel puțin o formație artistică. Mă
surile propuse de participanții la discuții 
au menirea să contribuie la îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, cultural- 
artistice și distractive, acum, în plină 
desfășurare a „Dialogului hunedorean", 
fiind nevoie de cît mai multe acțiuni a- 
tractive (dezbateri, expuneri, mese ro
tunde, schimburi de experiență, specta
cole, expoziții, etc.), care să permanenti
zeze valențe educative și estetice ale 
celui de-al doilea „8“ al minerilor, pre
paratorilor, constructorilor, celorlalți oa
meni ai muncii din Vale. (Ion VULPE)

DIN NOU IN VALE

„Cu mască,
Fără, mască*1
Spectacolul cu acest ge

neric, s-a bucurat de o pri
ză deosebită la public. La 
cererea unor cplective de 
oameni ai muncii, realiza
torii săi: orchestra și soliș
tii de muzică populară ai 
ansamblului „Parîngul" 
formația vocal-instrumenta- 
lă „Acustic", trio-ul -satiric 
„Veselia", actorii Teatrului 
de stat Valea Jiului, actori 
și cunoscuți rapsozi ai me
losului popular românesc 
din Capitală se vor reîntîl- 
■ni luni (orele 17 și respec
tiv, 20) pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din 
reședința noastră de mu
nicipiu. (I.V.)

Acțiuni 
cultural -artistice

Afișul zilei de astăzi, cu
prinde o dimineață de 
basm (Lonea, ora 10), pen
tru elevii Școlii generale 
nr. 2 din Petrila, un me
dalion literar dedicat lui 
Cezar Bolliac (Petrila, 11), 
spectacolul formațiilor ar
tistice ale clubului din Uri
cani, dedicat fruntașilor îț 
producție (11). Un alt fapt 
demn de menționat: for
mațiile clubului muncito
resc din Lonea susțin la 
căminul cultural din Cim- 
pa (ora 15) și pe scena pro
prie (18) Un frumos specta
col-dedicat fruntașilor în 
producție. (I.V.)

Pe drumul drept 
al cărbunelui

(Urmare din pag. 1)

reîncărcat pe bandă cu a- 
jutorul unui TP2. In felul 
acesta, nu mai este necesa
ră echipă de curățat, eco
nomisind zilnic, numai la 
fondul de retribuție, peste 
10 000 lei.

Pare simplu, dar cît de 
eficientPovestea seamănă 
cu motivul din „Meșterul 
Manole", Azi se curăța sub 
bandă, mîine iar era plin 
de cărbune. Și tot așa. Alte 
avantaje ? Sînt destule ! In 
primul rînd,.se prelungește 
viața benzilor, care, în ve
chile condiții se deteriorau 
la margini. Apoi, instalația 
a fost executată numai cu 
forțe proprii și cu material 
în exclusivitate recuperat 
din mină; bandă veche, 
lemn, role, materiale de la 
investițiile miniere finali
zate. Nu in ultimul rină, se 
menajează și se lungește 
viața suporților de benzi, 
precum și a covorului de 
cauciuc. Dar, cel mai mare 
avantaj rămîne faptul că 
instalația a f ost adaptată, la 
benzile de pe planuri în
clinate, cele care creează ce
le mai mari dificultăți în 
transport.

knițtal, lucrarea a fost 
I executată la banda 
“ 3, de la baza planu

lui pînă la dota 4, la ori
zontul zero. Acum, se lu

crează la finalizarea tron
sonului dintre dota 4 și do
ta 3 (banda are 4 dote), pî
nă cînd toată banda va fi 
astfel echipată. In perspec
tivă, sistemul va fi adaptat 
și la, banda 24, care deser
vește sectorul V, la prelua
rea producției de la orizon
tul minus 50 la orizontul 
zero.

A ceasta este realizarea, 
acestea sînt faptele. 

** Aparent simpla dar 
cită bătaie de cap n-au avut 
acești oameni pînă nu și-au 
„văzut cu ochii" visul îm
plinit ! O mină de oameni, 
cu dragoste și respect pen
tru meserie, cit neliniștea 
creatoare în singe, cu între
bări pe care singuri și le 
pun, singuri vor să afle 
răspunsul... Setea de nou, 
spiritul de inițiativă. Se ve
de treabă că rodul acestora 
costă deștul de mult, ușu
rează. munca oamenilor, 
conduce la importante eco
nomii. Este rodul muncii 
lăcătușilor Constantin Nica, 
Gheorghe Chibelean, Ion 
Ștefan, Ion Daj, Dumitru 
Gărgan, îndrumați și con
duși cu pricepere de acest 
inimos meseriaș care este 
loan Domokoș, de la secto
rul VII al I.M. Petrila. Oa
meni care au lucrat cu pa
siune 'pentru drumul drept 
al cărbunelui...

Perfectionarea
(Urmare din pag. I)

tehnicii miniere a avut un 
corolar, o componentă in
trinsecă — perfecționarea 
forței de muncă. Și ' așa 
cum progresul tehnologic 
în minerit are drept sor
ginte orientările și indica
țiile clarvăzătoare ale se
cretarului general al parti
dului, tot așa și în dome
niul perfecționării forței 
de muncă în minerit, exi
gențele clare formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au fost un îndreptar de i- 
nestimabilă valoare.

Potrivit programului de 
perfecționare profesională, 
planurile de învățămînt au 
fost adaptate și perfecțio
nate continuu, în raport 
cu dotarea tehnică. Pon
derea personalului calificat 
a crescut în ultimii ani la 
aproape 73 la sută. Prin 
realizarea programului de 
pregătire, s-a asigurat for
marea, odată cu muncitorii 
pentru meseriile de bază, 
și a necesarului de hidrau-

(Urmare din pagina 1)

CE MAI TREBUIE MON
TAT? Nu s-au montat în-

■ că 6 stîlpi pentru podul ru
lant, 3 sțîlpi de la casa 
trommel, 8 grinzi deasupra 
acestora, precum și 12 che- 
soane pentru închiderea 
casei. Acesta este stadiul 
lucrării. Total necorespun
zător. Să vedem care sînt 
cauzele pentru care situa
ția este așa. In primul rfnd, 
după cum aflăm de la sing. 
Marina Rad, de la același 
compartiment de investiții, 
există foarte multe suban- 
samblc care încă nu au a- 
juns la mina Uricani (!?)• 
Ceea ce, sincer vorbind, 
nu dă nici o speranță că 
instalația va intra în fun
cțiune la timp, ba chiar 
pînă la venirea... verii fier
binți.

CE MAI TREBUIE A- 
DUS? Un pod rulant ma
nual (tocmai de la I.M. To- 
pleț), un pod rulant cu e- 
lectropalan, cu comandă de 
la sol, un cărucior manu
al pentru palan, un palan

for(ei de muncă
■4

licieni, electroniști și alți 
specialiști reclamați de me
canizarea și automatizarea 
extracției.» Concomitent cu 
pregătirea cadrelor, în 
pas cu cerințele producției, 
s-a desfășurat o prodigioa
să activitate de perfecțio
nare a forței de - muncă, 
policalificarea și speciali
zarea cadrelor. In abatajele 
complex mecanizate își
desfășoară activitatea for
mații de lucru pe măsură: 
complex specializate, a-
vînd în componența lor
peste 3000 de muncitori po- 
licalif icați.

Sarcinile de mare răs
pundere ce revin colective
lor miniere în acest an și 
în întregul cincinal, apor
tul mereu mai substanțial 
cerut Văii Jiului la asigu
rarea independenței ener
getice a țării impun preo
cupări stăruitoare pentru 
perfecționarea forței de 

muncă, condiție esențială 
a folosirii intensive, cu 
randament sporit a bogatei 
zestre tehnice din dotare.

manual cu sarcină de 3,2 
tf, un transformator trifa
zat de 630 KW și un post 
de transformare în cabină 
metalică. Față de cele re
latate, ne îndoim că într-o 
săptămînă se.poate realiza 
ce nu s-a realizat din no
iembrie și pînă în martie, 
în aproape 6 luni.

CE S-A ÎNTREPRINS? 
Aflăm că atît executantul 
V.C.M.M.) cîț și beneficia
rul (I.M. Uricani) au făcut 
demersuri pentru urgenta
rea aprovizionării cu sub- 
ansamblele amintite. S-au 
trimis delegați la întreprin
derea de utilaj Alba Iulia, 
(după acționări la benzi și 
role), la Topleț (după două 
poduri rulante, unul manu
al și unul cu electropalan), 
s-au stabilit termene sca
dente. Dar, după cum se 
vede, rezultatele nu se... 
văd! Se poate ca ritmul lu
crărilor să fi fost bun, se 
poate ca termenul de pu
nere în funcțiune să fi fost 
prea scurt, dar considerăm 
că acest termen nu trebuia 
să fie trecut doar în niște

In locuință 
nouă

In cartierul Petroșani-Nord 
a fost dat în folosință un 
nou bloc de locuințe. Este 
vorba de blocul 81 care va 
dispune și de spații comer
ciale la parter. Primii lo
catari s-au și mutat în noi
le locuințe care le-au fost 
repartizate. (VjS.)

Din nou gropile
Pentru conducătorii auto, 

drumurile principale care 
străbat localitățiile Văii 
Jiului constituie un ade
vărat calvar. Numeroasele 
gropi, apărute în ultimul 
timp în asfaltul acestor 
drumuri, pun la grea în
cercare suspensiile autove
hiculelor. De curînd în zo
na Centru — Aeroport Pe
troșani au început unele 
lucrări de reparații a ca
rosabilului. Ar fi de dorit 
ca. astfel de lucrări să se 
facă și în Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Petrila.

Aspect de muncă din 
întreprinderea de con
fecții Vulcan. Ajutorul 
de maistru Elena Sîrbu- 
lescu, urmărește verifi
carea și ambalarea de 
către muncitoarele So
fia Irimeș și Maria Bu- 

rada, a unui set de con
fecții pentru export.

Foto: Șt. NEMECSEK

dosare, cj să se vadă în 
realitate, -să conducă- la e- 
ficiență. Așa s-a Intîmplat 
și cu trommel-ul de la Lu
peni. Iar I.P.C.V.J.-ul se 
plînge mereu de calitatea 
cărbunelui. Mina Uricani a 
dat peste plan de la înce
putul anului peste 15000 
tone de cărbune, dar e pe
nalizată pentru Reîncadra
rea în calitate cu peste 
17 000 tone, ceea ce, să fim 
sinceri, nu mai înseamnă 
eficiență. Este adevărat, 
punerea în funcțiune a 
trommel-concasoriiftii ar di
minua producția, dar aceas
tă producție ar fi PRO
DUCȚIE DE CALITATE, 
cărbune bun, de care are 
nevoie industria metalur

gică. De aceea considerăm 
că beneficiarul (mina Uri
cani) și executantul inves
tiției (X.C.M.M.) ar trebui 
să impulsioneze lucrările 
pentru punerea urgentă in 
funcțiune a acestei insta
lații. Vom mai reveni. Pînă 
atunci, însă, așteptăm pă
rerea acestor întreprinderi 
despre cele relatate. .

| -

II LA LIVEZENI au în
ceput lucrările de execu-

Iție în regie proprie a sta
ției de betoane și mortare 
; care va asigura aprovizio-

I narea tuturor subunitățl- 
I lor I.G.C.L. din Valea Jiu

lui, •

î ■ SE FINALIZEAZĂ 
I amenajarea noului maga- 
I zin — de prezentare și 
I desfacere — din blocul 

Hermes al întreprinderii 
de tricotaje Petroșani. Du
pă mobilarea unității, au 
început etalarea și etiche
tarea mărfurilor. Deschi
derea magazinului este 
programată pentru săptă
mîna viitoare.

H ECHIPAJUL Școlii 
generale nr. 4 din Vulcan 
(antrenat de prof. Dumi
tru Durnea) a ocupat un 
prestigios loc II la o tra
dițională competiție pio
nierească — faza naționa
lă (ediția de iarnă) a com
plexului aplicativ „Pentru 

apărarea patriei", desfă
șurat la Predeal. Felicitări 
pionierilor din echipaj, 
precum și antrenorului!

■ UN CONSILIU TEH- 
NICO-ECONOMIC, format 
din cadre de specialitate 
din județ și municipiu, a 
analizat și detaliat Zilele 
trecute proiectul de exe
cuție a eentralei termice 
de zonă a orașului Uri
cani. începerea lucrărilor 
la noul obiectiv e prevă
zută pentru trimestrul IV 
al anului.

■ LA I.U.M.P. s-a dat 
în funcțiune o nouă cen
trală telefonică interioară, 
avînd o capacitate dublă 
față de centrala veche. 
Noua centrală va avea, de 
asemenea, 3 linii de legă
tură. cu rețeaua urbană.

■ INTILNIRE. La Brad, 
se desfășoară, astăzi, tra
diționala întîlnire a re
prezentanților cenaclurilor 
literare din județul nos
tru. Valea Jiului este re
prezentată de condeieri aî 
cenaclurilor , .‘anait Istra- 
ti“ — Petroșani „Venus" 

— Petrila, „Orfeu" — Vul
can, „Lira" — Lupeni și 
„Flori de mină" — Uri
cani. (I.V.)

■ NOTA. învățătoarea 
Iolanda Stepănescu, de la 
Școala generală nr. 5 din 
Petroșani, în același timp 
elevă a Școlii populare de 
artă, a decorat cabinetul 
de geografie al școlii cu 
planșe, hărți și ilustrate. 
Totodată, a organizat pen
tru elevii de clasa I un 
cerc de desen. Inițiative 
ale învățătoarei „eleve" de 
nota 10. (I.V.)

H BIROUL din Lupeni 
al O.J.T. a pus în vînzare 
bilete de odihnă și trata
ment pentru trimestrul II 
a.c. Cei interesați își pot i
procura imediat biletele I
pentru stațiunile Mama- |
ia, Venus, Jupiter, Cap |
Aurora și Techirghiol. |

Rubrică realizată de >
I>»n STFJARU



Dialog cetățenesc o Dialog cetățenesc • Dr
■

folosit rational !râmi ritul

i

Colaboratorul nostru, loan Ciur, din 
Petroșani, s-a întrebat cît <Je greu se 
cosește pe o asemenea pajiște și, în 
căutarea unui răspuns, a imortalizat 
imaginea alăturată. Dar cîte asemenea îngreunează cosirea și strângerea fînu- 
imagini nu pot fi întîlhite pe platoul 
dintre Maleia și Jiul de Est, pe pajiști
le Aninoasei, Dîljei și Baniței ! Ii acor
dăm locul cuvenit în tematica paginii 
cetățenești cu dorința de a orienta a- 
tenția consiliilor populare, a specialiști-

lor agricoli care își desfășoară activita
tea în Valea Jiului, a tuturor crescăto
rilor de animale și spre mușuroaiele 
care dijmuicsc producția de furaje și

lui. Combaterea mușuroaielor trebuie să 
constituie acum, înainte de pornirea ve
getației, obiectivul unor ample acțiuni 
de îngrijire a pajiștilor. Le așteptăm 
din partea tuturor celor vizați. Vom 
reveni. :

Acolo unde era mai ne- bligațiile. Dar, important 
cesar, în jurul blocurilor , 
celor mai nbf de la capă- _ înconjurat 
tul străzii Aviatorilor și 
a cartierului Aeroport — 
Petroșani, am întîlnit du
minică, 18 martie, partici
parea cea mai numeroasă 
la acțiunile de înfrumuse
țare și ordine. „Tonul" 
l-au dat blocurie nr. 19, 
40 și 54. Locatarii acestor 
imobile au însuflețit pur și 
simplu partea cea mai no
uă și, prin aceasta, cea 
mai răscolită, a cartieru
lui. Este foarte mult de 
lucru aici; multe aspecte, 
cum sînt de pildă trans
portarea prefabricatelor 
(bune și degradate), nive
larea pămîntului aflat pe 
viitoarele spații verzi, de
pășesc posibilitățile locata
rilor și rugăm Grupul de 
șantiere Valea Jiului 
T.C.H. să-și onoreze

dat, canalizarea nu este 
terminată", ne spunea Ion 

__....__ , __ ________ Oros, După cîte știm, 
Costică Paisa, Vasile Stro- I.G.C.L. Petroșani are în 
eseu, Maria Albert, Elena vedere o acțiune urgentă 
Vîrșan, Elena Lupu, Ana la blocul respectiv și bine 
Farcaș, Elena Ilinca și de ar fi să nu ornai amîne,

este că s-a început.
de locatarii

LA ORDINEA ZILEI

STEAGUL ROȘU" A CRITICAT, ORGANELE

Punctul de vedere 
al conducerii I. M. Dîlja

Ca răspuns la nota „Pî
nă clnd?“, publicată în. 
„Steagul roșu“ nr. 9796 din 
9. februarie 1984, privind 
starea străzii Cărbunelui 
din Petroșani, pe care se 
face accesul la localitatea 
și spre mina Dîlja, conduce
rea întreprinderii ne face 
cunoscut următoarele

„Acest drum este exploa
tat de Autobaza de trans
port Petroșani a C.M.V.J., 
I.P,C.V.J. — depozitul de 
cărbuni — alocație, depozi
tul de nisip și balast, de
pozitul de lemne, șantierul 
de construcții energetice al 
I.R.E.H. etc. Toate aceste 
întreprinderi se folosesc de 
acest drum, dar nici una 
nu șe ocupă de întreținerea 
lui. Starea lui deplorabilă 
se datorește depozitării ne

corespunzătoare a balastului 
și nisipului, în sensul că 
acestea se pun in imedia-

Măturar, Ti beri u Vass, Fe- 
rentz Stankai și copiii Cos
te! Bprdea și Paul Adrian 
Todea. Am schimbat cîte
va vorbe cu responsabilul 
de scară Aurel Șerban. 
„Vom reface totul — zona 
verde, rondurile de flori". 
Se grebla și săpa terenul, 
se îndepărtau reziduurile 
Locatarii blocului 54 și 
altele din această parte a 
cartierului Aeroport s-au 
preocupat pînă acum de 

..... " ’ . . Or-

tovarășul Oros avînd per
fectă dreptate. La blocul avu„
40 (președinte Ionel Pop), piantări și curățenie,
locatarii greblaseră zona, dine și curățenie în preaj- 1 
verde. Aceștia ne-au sori- ma caselor în care locu-
cițat ^șprij inul pentru aș* iese au făcut $i cetățenii

toți copiii din imobil, Ion
Oros, președintele blocului
nr. 19, îndruma și efectua 
împreună cu locatarii ac
țiunea de amenajare a noii 
zone verzi din fața blocu- . .. ,

■ lui. „In spate am pus totul faltarea capătului aleii de de pe strada Ilie Pintilie.

al
o-

la punct. Dacă nu vom lingă bloc pînă la transfor- 
reuși astăzi, în următoa- matorul de energie apro

piat, alee plină de bolo
vani, impracticabilă. La 
blocul 42, atmosfera de 
muncă rodnică era susținută 
de locatarii Viorel Iovan, 
Gheorghe Vărdarie, Petru

rele cîteva zile nu ne lă
săm pînă nu amenajăm vani 
zona verde. Avem însă o 
mare problemă care ne 
depășește posibilitățile: 
subsolul blocului e inun

Sînt primele acțiuni gos
podărești la care au fost 
prezenți în număr mare ce
tățenii. Acestea se cer 
amplificate în toate carti
erele și pe toate Străzile 
orașului.

Toma ȚÂȚARCA

E loc pentru mai bine... Dar locatarii 
ce fac pentru cartierul lor ?

țiunile de înfrumusețare 
este sporadică. Nu se ma
nifestă opinia publică îm
potriva acelora care dis- 

v__ ______ _____ feug spațiile verzi, „plan*
rect ca în numele grupu- tează“ tot felul de garduri 

(din sîrme, seînduri, 
mărăcini, nuiele, lanțuri) 

tru a avea cu cine sta de pentru a-și face grădini 
de legume, pun.foartemuiți 
stîlpi și sîrme pentru us- 

' ............. “ ia

Am primit la redacție în 
Urmă cu o săptămînă o 
scrisoare anonimă, sem
nată „Un grup de loca
tari" (era mai cinstit și co-

lui să semneze descifrabil 
cel puțin o persoană, pen-

vorbă) din cartierul 8 Mar
tie — Petrila. Citind cele . .
semnalate, ne-am deplasat catul rufelor. Cine să 
în ziua de 21 martie în ___ 
acest cartier și am consta
tat că multe din cele se- PE MARGINEA
sizate se adeveresc. Am UNEI SCRISOri
stat de vorbă cu primarul 
orașului. Se cunosc 
problemele ridicate 
Semnatarii scrisorii, 
mărul ne-a asigurat 
în perioada imediat 
mătoare, cu sprijinul aso
ciațiilor 
E.G.C.L.-ului și, 
Ies, al cetățenilor 
cartier, în mare 
aspectele negative 
tar-gospodărești, de 
ținere a fondului 
vor fi rezolvate. Dar pen
tru aceasta e nevoie de 
mai multe mașini, carbu
ranți și asfalt.

Din cele constatate
în cursul 
primarul 

reiese că

toate 
de 

Pri- 
că 

ur-

de locatari, al 
bineînțe- 

acestui 
parte 
edili- 
între- 

locativ

pe
teren și notate
dialogului cu
Petrilei mai 
participarea cetățenilor a- 
cestui mare cartier la ac

măsuri împotriva acesto
ra ? Cine altcineva dacă 
nu consiliul popular, aso
ciațiile de locatari și, în 
primul rând, dumneavoas
tră, cetățenii.

Sesizați că nu se ridică 
■ ■.containerele, dar din scri

soarea dumneavoastră nu 
rezultă și faptul că ați ie
șit sau veți ieși cu toții 
la curățire și înfrumuseța
re, deși ați fost invitați. 
Copiii dumneavoastră au 
făcut ordine și curățenie. 
Știți și ați văzut cum ara
tă cartierul în aceste zile 
în urma unei ample ac
țiuni de două zile a elevi
lor de la Școala gen. nr. 
5, care în frunte cu dască
lii lor, în cele peste 3000

de ore de muncă patrio
tică, au făcut lună car
tierul și au plantat 50 de 
tuia. Un gest frumos al șe
fului unității 29 Alimen
tara. A felicitat copiii pen
tru isprava făcută și i-a 
răsplătit eu bomboane. 
Cu toate acestea, este rău 
că, containerele nu au fost 
ridicate și golite. Tot rău 
este că elevii au fost lip
siți de aportul părinților 
lor. Și tot neplăcut este că 
în jurul containerelor, pe 
zonele verzi ale cartierului 
bîntuie nestingherite zeci 
de animale, tot ale loca
tarilor. Deci opinia oame
nilor, participarea lor la 
înfrumusețarea orașului 
are un rol deosebit pentru 
că viață noastră, a tuturor 
să fie în limitele civiliza
ției socialiste, a frumosu
lui citadin. •

Așa cum primarul ora
șului s-a angajat — dar 
numai cu sprijinul cetățe
nilor, al asociațiilor de lo
catari și E.G.C.L. — exis
tă hotărîrea de a schimba 
în bine aspectul edilitar 
gospodăresc al cartierului 8 
Martie, al orașului Petrila 
și noi vom reveni să con
semnăm activitatea depu* 
să în acest scop.

Teodor RUSU

In actualitate —
Personalul serei I.G.C.L. 

din Petroșani a intensificat 
în ultima săptămînă acti
vitatea de plantare a ar
borilor ornamentali în di
ferite puncte ale orașului. 
In prima parte a perioa
dei s-au făcut plantări de 
completare a arborilor (și 
tutorilor) rupți de fie Bd. 
Republicii, strada Nicolae 
Bălcescu și altele. Semna
lăm însă că deși au, trecut 
puține zile de la efectua
rea acestor plantări, con
tinuă ruperea arborilor 
tineri și a tutorilor de că
tre persoane care trebuie 
identificate și obligate să

VIZATE RĂSPUND

ta apropiere a părții carosa
bile a drumului. In timpul 
încărcării și transportului, o 
parte din aceste materiale 
ajung pe partea carosabilă, 
denivelînd-o. Efectele sînt 
identice și la încărcarea și 
transportul cărbunelui pen
tru alocație, depo
zit proprietate a I.P.C.V.J. 
De asemenea, o parte din 
apa rezultată de la rampa 
de spălare a mașinilor — 
proprietatea Autobazei de 
transport Petroșani, a 
C.M.V.J. —, inundă în per
manență acest drum. 
Depozitarea , pe tro
tuar, de către' E.G.C.L., a 
pămîntului rezultat cu o- 
cazia reparării conductei de 
apă, face aproape imposibi
lă circulația pe trotuar a 
pietonilor. f/;„.

Intrucît strada Cărbune
lui asigură accesul oame
nilor muncii la unitatea 
noastră, am întreprins și 
vom înfăptui următoarele 
măsuri.; betonarea drumu- i 
lui pe porțiunea de la po
dul peste Jiul de Est pînă 
la intersecția cu strada Cu
za Vodă: desfundarea ca
nalului de scurgere a ape
lor; curățirea și transpor
tul pămîntului rezultat din 
lucrările efectuate de 
E.G.C.L. Ia conducta de 
apă.

In repetate rînduri între
prinderea minieră Dîlja a 
făcut apel Ia unitățile men
ționate pentru a colabora în 
exploatarea și întreținerea 
corespunzătoare ă acestui 
drum, dar nu a primit nici 
un sprijin (în special în 
ceea ce privește ” 
pe care noi nu le

Răspunsul este 
de ing. A. Marhan, 
rul minei, 
tul D. Andrâțoiu, contabil 
șef. Așteptăm răspunsurile 
celorlalte unități vizate în 
articolul publicat.

utilajele 
avem)**, 
semnat 

direeto- 
și de economi»*

PLANTĂRILE
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Cuvinte de 
mulțumire
Am avut în ultima 

perioadă unele neca
zuri datorate introdu
cerii în instalațiile sa
nitare, de către loca* 

I tari necunoscuți, a unor 
; resturi nedizolvabile. 

Infuhdările de conduc
te m-au _ _
adresez dispeceratului 
E.G.C.L. - '• -
fiecare 
Grigore. Pop și Ion Ca
lotă de Ia dispecerat aU 
intervenit operativ cil > 
utilaje adecvate și me
seriași, fapt pentru ’a- . 
re, în numele locatari
lor pe care îi reprezint 
le adresez calde cuvin
te de mulțumire. Ase- i 
menea intervenții/ opa- | 
rative au avut loc la I 
blocurile nr. 13, z5 și 
21, toate încheiate cu I 
remedierea defecțiuni-1 
lor ivite. De dorit ar J | 
ca toți locatarii să Fi . 
mai atenți, să folosea»* 
că în mod corect insta-f 
lațiile sanitare pentru a? 
avea cît mai mițin- ne- I 
cazuri provocate dr ?n-

i l i r i i i
I i 
I i 
I 
î
I
I 
I
I 

f 
cazuri provocate dr .'n- I 
f un darea conductelor. |

obligat să mă

din cartier. De 
data maiștrii

Constantin BURSUC, j 
președintele Aviației I 
de locatari nr. 5 A — •

Petroșani |

suporte toate consecințe
le. De unde atîta răutate !? .
S-a acordat atenție re- ’ 
cuperării materialului den- 
drologie, chiar de talie 
mai mare, din zona aflată 
în sistematizare (Piața Vic
toriei) și replantării aces
tuia îndeosebi în cartierul 
Aeroport.

■r în ultimele zile s-au plan
tat tuia, plopi, mesteceni 
în zonele' spitalului muni
cipal, complexului comer
cial Parângul, la blocurile 
din capătul cartierului Ae
roport,-Activitatea de plan-/ 
tare va continua în ritm 
susținut. (T.Ț.)

Cetățeni din blocul 1 M și 8 termic din Vulcan, la 
IUCTU. ’ '

Răspundem 
cititorilor

< C. VIȘAN, Pe
troșani: Ne scrieți doar 
niște reflecții. De w nu 
și ceva concret, luat fin 
realitățile vieții bogate 
ale orașului noștri^? 
Poate reveniți.
4 LADISLAV LU

PA, Petrila: Cu privire 
la publicarea rezn»ța
țelor tragerilor lusar* 
de amortizare ADAS 
vă anunțăm că preea 
centrală publică ojv-ra- 
tiv aceste rezult it»;. 
Intrucît Filiala Petro
șani a ADAS prim TșVî 
(în scris) cu întîrziere 
rezultatele tragerilor 
lunare, noi nu le putem 
publica pînă nu le pri
mim tot în scris, pentru 
a se evita eventualele e- 
rpri. Ne bucurăm că 
aveți abonament la zia
rul „Steagul roșu*, dar 
vă sugerăm să vă p-o- 
curați ziarul „România 
liberă* care publică 
rezultatele tragerilor de 
amortizare ADAS.

4 TEREZIA MUN- 
TEANU, Petrila: A-
dresați-vă pentru pre
cizări redacției Bule
tinul Oficial, a cărui 
adresă o găsiți la poș
tă. .

4 ION CIOHANU, 
Petroșani. Am interve
nit la conducerea 

A.U.T.L. și ni s-a pre
cizat că primul auto
buz pleacă în fiecare 
dimineață spre Uricani 
la ora 3,20—3,30. ’ Am 
avut prilejul să consta
tăm că așa se proce
dează. Vă precizăm tot
odată că numărul mic 
de persoane care plea
că din Piața Victoriei 
—- Petroșani spre ves
tul Văii Jiului, nu jus
tifică întotdeauna din 
punctul de vedere al e- 
ficienței economice ple
carea primului auto
buz la o oră atît de ma
tinală. Mai cu seamă 
cînd ■ sînt planificate 
autobuze mari, cu bur
duf.

i
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Lucrările sesiunii
Marii
'Urmare din pag I)

prezentanți ai vieții noas
tre științifice și culturale, 
ziariști.

La discuția comună pe 
marginea rapoartelor celor 
două programe supuse dez
baterii au luat cuvîntul de
putății Ion Sîrbu, Ferdi
nand Nagy, Emanuel Ba- 
bici. ■ ’ ,. ■ \ .

După încheierea dezbate
rilor tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a supus 
yotului Marii Adunări Na
ționale proiectul de Hotă- 
rîre referitoare la Progra
mul privind creșterea mai 
accentuată a productivității 
muncii și perfecționarea or
ganizării și normării mun
cii în perioada 1983—1985 
<i pînă în 1990 și proiec- 

’ iul de Hotărîre referitoare 
ia Programul privind îm
bunătățirea nivelului teh- 

* bic și calitativ al produse
lor, reducerea consumurilor 
de materii prime, de com
bustibili și energie și va
lorificarea superioară a 
materiilor prime și mate

rialelor în perioada 1983— 
1985 și pînă în 1990, Marea 
Adunare Națională a adop
tat în unanimitate hotărî- 
riie referitoare la cele două

I programe.
La următorul punct de 

pe ordinea de zi, tovarășul

Gheorghe Oprea, prim vi- 
ceprim-ministru al' guver
nului,.a prezentat Expune
rea la Proiectul de lege cu 
privire la regimul de na
vigație pe Canalul Dunăre- 
Marea Neagră.

Raportul comisiilor per
manente de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale la 
acest proiect de lege a fost 
prezentat de deputatul De- 
cebal Urdea, președintele 
Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico-fi- 
nanciară.

După discutarea, pe arti
cole, forul suprem al pute
rii de stat a votat In una
nimitate Legea cu privire 
la regimul de navigație pe 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră. 1

In continuarea ședinței, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a informat că 
un grup de deputați, mem- 

’ bri ai Comisiei pentru po
litică externă și cooperare 
economică internațională, ai 
celorlalte comisii perma
nente, ai Grupului român 
din Uniunea interparlamen
tară, Grupului parlamenta
rilor români pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa, precum și alți depu
tați reprezentînd toate ju
dețele țării, îngrijorați de 
agravarea fără precedent 
a situației pe plan mondial 
au hotărlt să propună a-

FILME
Duminică, 25 martie

10.30 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
12.30 Telefilmoteca 

ghiozdan, (color) 
rebela. (Episodul

I
I
I
I

doptarea unui Apel al Ma-
■ rii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia adresat Sovietului Su
prem al Uniunii Republici
lor Socialiste Sovietice, 
Congresului Statelor Unite 
ale Americii, parlamentelor 
din țările . europene pe te
ritoriul cărora se ampla
sează rachete nucleare cu- 
rază medie de acțiune, par
lamentelor din celelalte țări 
europene și' din Canada. 
Propunerea de completare 
a ordinei de zi a actualei 
sesiuni prin includerea a- 
cestui apel a fost aprobată 
în unanimitate.

Din împuternicirea unui 
grup de deputați, tovarășul 
Petru Enache, vicepreședin
te al Consiliului de Stat a 
dat citire Apelului. Textul 
Apelului a fost subliniat, 
în repetate rînduri, eu vii 
și îndelungi aplauze de în
treaga asistență.

Apelul Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România adresat 
Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., Congresului S.U. A, 
parlamentelor din țările eu
ropene pe teritoriul cărora 
se amplasează rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune, parlamentelor din 
celelalte țări europene și 
din Canada a fost adoptat 
în unanimitate.

Aprobînd întrutotul acest

nou document, de politică 
externă a partidului și sta
tului nostru, inițiativele de 
pace ale României socia
liste, ale președintelui ei, 
deputății și invitații au 
exprimat întreaga recunoș
tință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, slujind cu 
inepuizabilă energie intere
sele vitale ale națiunii, 
cauza socialismului în 
România, a intrat, totodată, 
în conștiința omenirii ca 
arhitect și ctitor de pace, 
ea promotor înflăcărat* ăi 
idealurilor de înțelegere și 
cooperare, strălucit luptă
tor pentru cauza indepen
denței și suveranității po
poarelor, pentru apărarea 
dreptului fundamental, al. 
oamenilor, al națiunilor, la 
viață, la pace, la existen
ță liberă și demnă. Sub 
cupola Palatului Marii 
Adunări Naționale au răsu
nat cu nestrămutată cre
dință, ca un simbol al 
triumfului rațiunii pe pla
netă noastră: „Ceaușescu— 
pace !“, „Dezarmare —/pa
ce!*’.

. In încheiere, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
arătat că celelalte puncte 
de pe ordinea de zi ur
mează să fie examinate de 
comisiile permanente de 
specialitate și supuse dez
baterii forumului suprem

.legislativ la reluarea lu
crărilor actualei sesiuni.

I
i

-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Artista, dolarii 
și ardelenii; Unirea: Dom
nul Miliard ; Parîngul 
O lebădă iarna.

ANINOASA :
lord.

VULCAN: Fructe 
pădure.’

LUPENI: Atenție 
gafe I

URICANI: Căruța
mere.

Micul

’de

la

cuI
I
I
I _
| cursă lungă; Unirea: Ru- 
Igina; Parîngul: O afacere 

murdară.
I

Luni, 26 martie

PETROȘANI — 7 
iembrie: Camionul

LONEA: Călărețul 
cap.

VULCAN: Eivis.
LUPENI; Dosarul 

de aur.
URICANI: Dosarul 

de aur.

TV

I

No
de

fără

Lîna

Lîna

Duminică, 25 martie
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei,
9.30 De strajă patriei.

10,00.Muzica pentru toți.

de 
A- 
4).

13,00 Album duminical.
Din sumar: Telex, 

Mic concert de prînz.
Sub - cupola circului,
Melodii... melodii. 
Cascadorii rîsului. 
Telefilmoteca diver- 
tismentului. C* 
nou pe plai de 
riță“.

14.30 Desene animate.
17,55 Secvențe din Ban

gladesh.
18,10 Imagini din Grecia.
18.30 Micul ecran pentru 

cei mici.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, (p.c.) I
19,20 Cîn tarea României, j

I
I
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
22,15 Telejurnal, (p.c.) j

I
Cîntec I 
„Mio- I

I

»

(color)
20,10 Film artistic: „Intre 

oglinzi paralele". 
(color)

21,45 Telejurnal, (p.c.)

Luni, 26 martie

,20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,25 Orizont tehnieo-ști- 

-ințific.
20,50. Cîntecul și. poezia ca- 
. - re ne-au însoțit isto

ria, - . :
21,10 Film. .......
22,05 România, .. pămînt 

străbun și drag. Pa
gini muzicale.

22,05 La zi în 600 de se- 
• ■ cunde. . ->

Mica publicitate

Solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții ale 

Republicii Socialiste România
(Urmare din pag L

tantin Dăscălescn, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

In sală se aflau depută
ții Marii. Adunări Naționa
le, un mare număr de in
vitați care au participat la 
cea dea noua sesiune a ce- 
iei de-a opta legislaturi a 
Marii Adunări Naționale. 
' Conferirea și în acest 
«n, prin decret prezidențial, 
a înaltelor ordine și titluri 
ale Republicii Socialiste 
România ilustrează prețui
rea pe care conducerea 
partidului și statului, per
sona* tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă mun
cii pline de dăruire și ab
negație revoluționară cu 
care, în cursul anului tre
cut, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
dih unitățile cărora li 
s-au conferit inalte titluri 
și ordine ale Republicii 
Socialiste România au des
fășurat-o pentru îndeplini

rea, Ia toți indicatorii și 
în condiții de calitate su
perioară, a sarcinilor de 
plan.

Tovarășul Dumitru A- 
postoiu, secretar preziden
țial și al Consiliului de 
Stat, a dat citire Decretului 
prezidențial.

In aplauzele celor pre- 
zenți, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat înal
te distincții acordate co
lectivelor situate pe pri
mele locuri în întrecerea 
socialistă.

Au luat, apoi, cuvîntul 
tovarășii: Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R., 
Nicolae Dicu, directorul 
Exploatării miniere Cav- 
nic, județul Maramureș, 
Cornel Pacoste, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., Florin Tă- 
năsescu, directorul Institu
tului de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică 
pentru industria electroteh
nică București, Alexan

dru Orzață, directorul în
treprinderii de prelucrare a 
aluminiului Slatina. Cons
tantin Leonard, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., Vădim 
Rusu, directorul 
întreprinderii agricole de 
stat Balaciu, județul Ialo
mița, Radu Suman, direc
torul Trustului de construc
ții industriale și agrozo
otehnice București, Mircea 
Sfetcovici, directorul în
treprinderii textile Pitești, 
Costică T. Mișcă, președin
tele Cooperativei agricole 
de producție Bucov, jude
țul Prahova, Ilie Bologa, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii al între
prinderii de utilaj chimic 
„Grivița Roșie** — Bucu
rești.

Primit cu deosebită căl
dură și însuflețire, cu ce
le mai alese sentimente de 
dragoste și prețuire, de 
profundă recunoștință, cu 
vii și îndelungi aplauze, în 
încheierea solemnității a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
genera] al partidului, înalt

omagiu adus efortului crea
tor al oamenilor muncii 
din toate sectoarele econo
miei naționale, muncii pli
ne de abnegație cu care în
tregul popor înfăptuiește 
Programul partidului, de 
edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României 
spre comunism, constituind, 
în același timp, un însu- 
flețitor îndemn la noi fapte 
de muncă consacrate pro
gresului patriei, a fost 

- urmărită cu deosebită a- 
tenție, cu interes și de
plină satisfacție, fiind su
bliniată în repetate rînduri 
cu puternice aplauze. Cei 
prezenți au dat expresie 
hotărîrii ferme de a trans
pune în viață în mod e- 
xemplar politica internă și 
externă a partidului și sta
tului, de a întâmpina cu 
noi succese de prestigiu 
marile evenimente din acest 
an, — a 40-a aniversarei a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și 
Cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

VIND convenabil casă 
cărărriidă, 2 camere, bucă

tărie, cămară, baie, liberabi- 
lă prin schimb. Telefon 
43658, între orele 17—19,. 
(412)

VIND Dacia 1410, rodaj 
nefăcut. Inf. Petroșani ser.

‘ Independenței bl. 35, sc. 3, 
ap. 47. (413)' .. A» :

I PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele Titel 

' Ion Aurel, eliberată de 
’ I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (114) ' ' A? -

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Stamate 
Florentin, eliberat de Ins
titutul de Mine Petroșani. 
II declar nul. (409)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szeleș

Paraschiva, eliberată de 
întreprinderea de Confecții 
Vulcan. O declar nulă. (411) 

CONVOCATOR
Casa de ajutor reciproc- 

a pensionarilor Petroșani 
convoacă membrii la con
ferința de dare de seamă, 
din ziua de 29 martie 1984, 
ora 10, la Casa Pensiona- 

' rilor.
ORDINEA DE ZI :

1. Darea de seamă a Co
mitetului de conducere, e- 
xecuția bugetară pe anul 
1983 și bugetul pe 1984. * 

t * 2. Raportul comisiei de 
cenzori.

’ 3. -Prezentarea îmbunătă
țirilor aduse la Statutul 
C.A.R.

COMITETUL
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiica, mama, fratele și cumnata anunță 
cu aceeași durere împlinirea a șase luni de la decesul 
iubitului nostru soț, tată, fiu, frate și cumnat 

NICULAE MARCEL
Nu-1 vom uita niciodată. (405)

Se împlinesc șase luni de dor și zbucium sufle
tesc de la .dispariția fulgerătoare a singurului nostru 
fiu '

Sâ’ț/i.'PBEîJÂ IONUȚ
Nu te vom uita niciodată. Părinții. (406)

SOȚȚA Aurica și fiul Daniel, mulțumesc pe a- 
ceastă cale tuturor celor ce au fbst alături de noi la 
încercarea grea pricinuită de decesul iubitului nostru 
soț și tată

COJOCARU DOREL
Nu-1 vom uita niciodată. (415)

Părinții și frații mulțumesc celor care au fost 
alături de noi la pierderea grea pricinuită de decesul 
fiului și fratelui ; ■ ,t -

COJOCARU DOREL
Va ră mine veșnic în amintirea noastră. (416)
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