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ȚÂRII Ch MAI MULT CĂRBUNE!

c----------- ~ -ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Azi, întreprinderea minieră Paroșeni
Ing. IOAN BESERMAN, directorul minei, se angajează în 

numele colectivului

„Avem o singură dorință - să ne îndeplinim 
planificate"in mod exemplar sarcinile

r—■ Tovarășe director, 
întreprinderea minieră 
Paroșeni, unitate frunta
șă a C.M.V.J. în 1985 
a realizat prevederile a- 
nuale de plan înainte 
de termen. Care sînt 
perspectivele în acest 
an?
— Concomitent cu rea

lizarea ritmică a sarcini
lor de plan, în ultima 
parte a anului 1985 ne-am 
preocupat intens și de pre
gătirea producției acestui 

' an. Rezultatele la lucră
rile de pregătiri și

V----------- -------------------- —

investiții se cu
nosc și nu mai amintesc 
decît faptul că avem asi
gurată linia de front la 
nivelul sarcinilor planifi
cate și continuăm să pre
gătim, în avans, noi capa
cități de producție care 
vor fi echipate cu corn- . 
plexe dc tăiere și susți
nere mecanizată. Avem 
forța de muncă necesară

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA,

(Continuare in pag. a 2-a)
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Moderna linie arhitectonică, o caracteristică a cartierului Petroșani Nord

în spiritul orientărilor și indicațiilor
tovarășului N I C O L A E C E A U Ș E S C U

Debut 
promițător

Mobilizați de îndem
nul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cuprins 
în Mesajul de Anul Nou, 
minerii Văii Jiului își con
centrează forțele în vede- 
rea creșterii ritmice a pro
ducției de cărbune nece
sar economiei noastre na
ționale,

+ Cu toate că, de obicei, 
anotimpul frigtiros creează 
dificultăți activității din 
cariere, iată că măsurile 
luate în toamna anului 
trecut dau rezultatele scon
tate: în ziua de 8 ianuarie, 
colectivul de oameni ai 
muncii de la cariera Cîmpu 
lui" Neag a livrat 143 tone 
de cărbune suplimentar 
sarcinilor de plan. Dovadă 
că lucrul terirelhic pregă-1 
tit, abnegația și disciplina 
pot învinge greutățile mie
zului de iarnă.

Un alt colectiv care 
promite revenirea în eșalo
nul fruntașilor este cel al 
minerilor de la Petrila. 
In cea de-a opta zi a lunii 
ianuarie, la .această mină 
au fost extrase peste sar
cinile de plan 87 torte 
cărbune. Succesul a . 
obținut, prin hărnicia
norilor din cadrul sectoa? 
retor I, III, IV șl V;

Rezultate deosebite a 
înregistrat și mina Ani
noasa. Nivelul producției 
preliminate 
ianuarie a 
124 tone de 
tre sectorul 
torul II și
plus 29 tone Je 
(Gh. O.)

în ziua de 8 
fost depășit, cu 
cărbune de că-
I. 43 tone sec- 
scctorul III — 

cărbune

i. 
î
i

c

SARCINILE DE PLAN 
Anul 1986

• Producția fizică : 
tone

m.l.

m.l

950 000
• Pregătiri :

4 760
• Investiții :

2 400
Trimestrul I

• Producția fizică :
269 000 tone

• Pregătiri:
, 1 570 m.l.

• Investiții:
480 m.l.

✓

din ultimul trimestru al 
anului trecut. A fost asi
gurată linia de front pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan încă din prima zi 
de lucru. De asemenea, 
prin punerea în funcțiune ' 
a fluxului ’ principal de 
transport pe bandă de la 
Orizontul 300, jumătate 
din producția zilnică a 
sectorului, mai precis a-

Printre colectivele do 
mineri care au demarat 
în noul an cu rezultate 
bune în muncă se numă
ră și cel al sectorului I 
de la I.M. Dîlja. Minerii 
sectorului aU reușit în 
primele zile din acest an 
să depășească ritmic sar
cinile planificate și să 
raporteze, la zi, o produc

ție suplimentară de aproa
pe 300 tone de cărbune batajele cameră din stra

tul 5, deversează direct 
pe bandă, transportul e- 
fectuîndu-se în flux con
tinuu pînă la puțul cu 
schip, fapt ce a condus la

Așa cum ne relata ing, 
loan Reisz, șeful sectoru
lui, la baza acestui succes 
stă temeinica pregătire a 
producției din 1986 încă

i ritmic, lună i
restante din anul 1985, ca
re, dm diverse motive asu
pra cărora nu mai insis
tăm, n-au fost puse în 
funcțiune la termenele pre
văzute. , Pentru realizarea 
sarcinilor de plan pre
văzute în lumina indicați
ilor și orientărilor date de 
tovarășul N i c o l a o- 

țiune pentru capacități noi . Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, trebuie 
să se acționeze în acest an 
cu mai multă fermitate, să 
fie valorificate cît mai ju
dicios fondurile bănești a- 

Tocâte, resursele umane și 
materiale de care dispun 
antreprizele de construcții. 
In acest scop se cer defi
nitivate în termenul cel 
mai scurt contractele în 
acord global între între-

«

In domeniul investițiilor, 
anul 1986 — primul an al 
noului cincinal reprezintă 
o etapă hotărîtoare, cu sem
nificații majore în dezvol
tarea industriei miniere 
din municipiul Petroșani. 
Prin plan sînt prevăzute 
termene de punere în func-

de producție, care însumca-. 
z'ă 350 000 tone de huilă/an 
la Lupeni-Sud și I.M. Va
lea de Brazi, Acestora li 
se adaugă noile capacități

J

ș

creșterea randamentelor 
în aceste abataje. De fapt, 

_ problema transportului es
te rezolvată și la abata
jele din stratul 3, deoare
ce pe puțul 4 nu se mai 
extrage decît producția 
din stratul 3, a acestui 
sector, respectiv, 320—340 
vagonete pe zi. Cu toate 

. că puțul poate face față 
la această prbducție, con
ducerea sectorului a urgen
tat lucrările de, tubare a

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

mite de beneficiarii lor, 
urmează, întreprinsă la l 
vezeni.

Maislrul de revir împreună cu brigadierul Gheor- 
ghe Nuțu din cadrul sectorului VI — I.M. Aninoasa 
controlează concentrația de metan.

:Z-:- : ' loto: O. PARA1ANV
I
I.

J

prinderile antrepriză ele 
construcții și montaje și 
beneficiari, între antrepri
ze și brigăzile de construc
tori specializate. lucrări, 
Aceasta constituie,una din 

eșen țiațe, „pentru 
cadrulpjg.de res- 

. , gg; d e
funcțiune ă o- 

bieetivelor- de-investiții in
dustriale și socia l-cultura
le. • • ••

O atenție deosebită - se 
cere să fie acordată. finali
zării lucrurilor de investi
ții restante, .precum și ce
lor prevăzute în “progi’gmrul

Viorel STRAUȚ,

condițiile 
asigurarea 
pectare a termenelor 
punere în

■ (Continuare in pag. «3-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
■ Activă-participare a cetățenilor în viață 

social-economică — din activitatea consiliilor 
populare

■ Semnale pc adresa edililor
■ Rubrica „Vă informăm"

. ; , . . (In pagina a 2-a)
■ Pentru soluționarea problemelor oameni

lor muncii — la rubrica 
sesizarea dumneavoastră"

■ Ancheta noastră : In 
pierdut

„Am intervenit la

căutarea timpului

(In pagina a 3-a)

Majorarea alocațiilor și ajutoarelor de stat pentru copii

Expresie a grijii deosebite față de familie, 
față de viitorul națiunii

Noile măsuri stabilite prin „Decretul privind din capitolul III
alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoa- crețului, am înțeles
rele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și so- • mamelor care au 
țiilor de militari in termen, precum și indemniza
ția de naștere", stau mărturie a grijii permanente pe 
care partidul, secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU o poartă familiei, copiilor, 
mamelor. Aceasta este o componentă importantă a 
politicii partidului și statului nostru de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridica
re a bunăstării materiale și spirituale a întregului 
popor, de făurire a omului nou cu inalte trăsături 
morale și intelectuale. Sănătatea și vigoarea unei 
națiuni înseamnă sănătatea și vigoarea copiilor săi. 
Despre noile măsuri și modul în care au fost pri

ce 
Li-

VIORICA POl’A — 
muncitoare la lămpăric: 
i,Noile măsuri mă avan
tajează, pe mine, mamă
a 5 copii, din două punc
te de vedere. Primul —

I

noastre 
f se ;

încă;

in ancheta de opinie 
întreprinderea minieră

cuantumul alocației 
stat pentru copii a cres
cut, pentru . al patrulea, și . 
al cincilea copil, la 500
lei lunar. Al doilea — (Continuare în pag. a 2-a)

de

I
I

De- |
, că I 

cinci |
sau mai multi . copii li ■ 
se acordă ajutoare bănești J 
lunare de 500 lei. 
veniturile familiei 
pe lingă alocație,
mai adăuga, lunar, 
500 lei".

ANA IONESCU, depo
zitul de lemne: „Lucrez 
ca macaragiu. Munca mea 
tiu e deloc ușoară, altăda
tă era numai pentru băr
bați. Dar, și noi, femeile.; 
o facem deștul de . bine, i 

'Am acasă patru copii. Am i 
înțeles din Decret că, 10-

Anchetă realizată de 
Mircea’ BUJORESCU

cadrulpjg.de


Steagul roșu VINERI, 10 IANUARIE 1986

c In comuna Aninoasa

Activă participare a cetățenilor 
în viața social-economică

' Înnoirile edilitare care 
au avut loc în Aninoasa, 
ca în toate localitățile de 
pe cuprinsul țării, au 
contribuit la crearea unor 
condiții superioare de 
viață pentru mineri, pen
tru toți cetățenii din co
mună. Această nouă în
fățișare a vechii locali
tăți minerești a stimulat 
spiritul gospodăresc al 
cetățenilor în acțiuni de 
muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea localității 
lor. In aceste prime zile 
ale noului an și cincinal, 
în circumscripțiile elec
torale comunale s-au. des
fășurat adunări populare 
în cadrul cărora depută
ții și cetățenii au anali
zat concret, la fața locu
lui, direcțiile de acțiune 
în activitatea economică 
și socială a localității. 
Astfel de manifestări ale 
democrației muncitorești 
au avut loc în aceste zi
le în circumscripțiile co
munale 1—8, fiind dezbă
tute și aprobate măsurile 
stabilite de biroul execu
tiv al consiliului popular 
cu privire la lucrările ce 
se vor efectua în acest 
an atît din contribuția 
bănească, cît și din con
tribuția prin muncă a lo-

Buna organizare a muncii
(Urmare din pag. 1> 

suitoarelor de la brigăzi
le conduse de Constantin 
Buta și Gheorghe Maftei 
din stratul 3 pentru ca, 
pînă la sfîrșitul lunii fe
bruarie, și producția extrasă 
de cele doua brigăzi să fie 
deversată pe fluxul de 
transport de la orizontul 
300, rămînînd o singură 
brigadă, cea condusă de 
Pintilie Ilie, să încarce în 
vagonete. De fapt s-au ur
gentat aceste lucrări deoa
rece brigăzile conduse de 
Ion Porov, Ludovic lozsa 
și David Laszlo din stratul 
5, care beneficiază de flu
xul de transport continuu 
încă de la pornirea lui, 
au obținut productivități 
superioare cu 1000 kg pe 
post față de cele realizate 
de brigăzile din stratul 3, 
la care transportul se face 
cu vagonete. Deci avanta
jele transportului continuu 
sînt incontestabile.

La realizarea- și depăși
rea ritmică a sarcinilor 
planificate încă din pri
mele zile ale noului an a 
contribuit și buna aprovi
zionare a locurilor de 
muncă cu materiale, în 
care scop au fost înfiihța- 
te echipe pe fiecare schimb 
care transportă lemnul, 
scândura și celelalte ma- 
teriale pînă în imediata a-

cuitorilor, potrivit pre- permanentă în viața loca-
vederilor Legii nr. 1/1985. litățiî, au participat activ

Ca și în ațîtea împreju- la dezbaterile din adună
rile populare, angajîn-
du-se să-și sporească e-

rări ale vieții obștești, 
deputății Todor Buză, Va- 
sile Codrea, losîf Șimo, 
Lucreția Schneider s-au 
aflat în mijlocul cetățe
nilor, căutînd cu toții roi 
soluții și inițiative care 
să contribuie la mărirea

Din activitatea 
consiliilor 
populare

eforturilor locuitorilor 
pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a Ani- 
noasei, la nivelul preface
rilor social-edilitare, a 
perspectivelor de dezvol
tare în acest an și In 
acest cincinal, în spiritul 
Congresului al III-lea al 
consiliilor populare. Mulți 
cetățeni, cum sînt Pa- 
raschiva Vlașin, Nicolae 
Knebel, Rozaliâ Andra- 
soaia, loan Boțea, Ileana 
Herlea, Alexandru Mîn- 
zăteanu, Teodor Crișan și 
mulți alții, oameni harnici 
și buni gospodari, cu- 
noscuți prin implicarea 

propiere a locului de mun
că, adică pînă la suitorul 
din culcușul stratului. De 
asemenea, pentru buna 
funcționare a utilajelor din 
dotare, electrolăcătușii din 
echipele lui Bozeș Kertesz, 
Deneș Bartha și Donci Cu- 
țu, coordonați de maiștrii 
electromecanici Victor Ne
gru și Arpad Csakanyi, au 
fost împărțiți pe schimburi 
și pe locuri de muncă pen
tru a interveni prompt în 
caz de avarie. Totodată ei
acționează preventiv, între- 
ținîndu-le în perfectă stare 
de funcționare. „Pentru noi, 
minerii sectorului I, depăși
rea sarcinilor în primele 
zile din acest an constituie 
un stimulent moral care 
ne determină să ne mobi
lizăm în continuare pen
tru a Convinge — ne spu
nea ing. Ioan Iteisz, care 
continua : Pot să afirm că 
avem asigurată linia de 
front pentru realizarea sar
cinilor do plan în luna ia
nuarie și in primul tri
mestru din acest an. Pen
tru asigurarea ei în con
tinuare deja am început 
pregătirea a două abataje 
care vor prelua din mers 
producția celor care vor 
ieși din funcțiune. Intr-un 
cuvînt, avem create toate 
condițiile ca în acest an 
să ne menținem printre 
fruntașii minei".

forturile în acest an.
Acest mod de dezbate

re deschisă, democratică, 
cu cetățenii a probleme
lor din viața comunei es
te o metodă continuă de» 
muncă a deputaților, 
constituind un foarte bun 
prilej de aflare a opiniei 
locuitorilor, ne spunea 
tovarășul Dumitru Morar, 
vicepreședinte al Consi
liului popular comunal. 
Tot ceea ce s-a înfăptuit 
în Romania s-a făcut cu 
cetățenii și în folosul lor. 
Acum s-au făcut propu
neri bine gîndite și în 
ceea ce privește reparați
ile și întreținerile dru
murilor comunale, ale șco
lilor și grădinițelor, în 
domeniul înfrumusețării 
și bunei gospodăriri a co
munei. Toate aceste idei, 
propuneri, sugestii le cu
prindem în obiectivele ce 
ni le stabilim pentru a- 
cest an, posibile de rea
lizat, ca întotdeauna, cu 
sprijinul nemijlocit al 
deputaților și al cetățe
nilor, în folosul tuturor.

T. SPATARU

STUDIO

Incepînd din a- 
eeastă lună, în cadrul clu
bului sindicatelor din Url- 
cani s-a deschis un studio 
de înregistrări muzicale. 
Melomanii au la dispoziție 
noutăți discografice aparți- 
nînd folclorului muzical și 
genului „ușor". (Al. H.)

In cadrul cooperativei 
deosebite a obținut în 1985 Croitoria 
Unitatea condusă de Alexandru Szigyarto execută 
croitorie mixtă, remareîndu-se prin calitatea prestă
rilor. Foto: Robert TA VIAN

„Avem o singură dorință- 
să ne îndeplinim în mod 

exemplar sarcinile planificate"
’Urmare din pag. I)

mai ales dinnumeric, dar
punct de vedere al calității 
acesteia, al pregătirii pro
fesionale, și dispunem de 
o dotare tehnică deosebită. 
Aproape întreaga producție 
de cărbune o extragem cu 
ajutorul utilajelor mecani
zate de mare productivita
te. . .

— Pentru 1986 aveți 
sarcini importante nu 
numai Ia producția de 
cărbune, dar și în ceea 
ce privește productivi
tatea muncii. Cum veți 
acționa pentru realiza
rea acestui important 
indicator?

— Sarcinile la producti
vitate sînt într-adevăr deo
sebit de mobilizatoare — 
aproape 13 tone pe post în 
cărbune, și 15,5 tone pe 
post în abataje. Pentru a 
menține constant realiză
rile la aceste nivele ne 
vom preocupa în primul 
rînd, să folosim eficient 

tehnica pe care o avem — 
complexele de tăiere și 
susținere mecanizată și 
combinele de înaintări. A- 
vem mineri destoinici, cu 
o înaltă calificare profesio
nală, adevărați mineri-teh- 
nicieni, așa cum a cerut 
secretarul general al parti
dului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mineri capabili 
hu numai să exploateze p- 
ficient utilajele, ci să le 
întrețină și chiar să con
tribuie la repararea lor 
atunci cînd este nevoie. Ei 
au obținut și în anul tre
cut productivități care se 
ridicau la nivelul sarcini
lor actuale. Ne vom con

centra eforturile, în conti
nuare, spre îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor de 
muncă, spre întărirea ordi
nii și disciplinei muncii, a 
disciplinei tehnologice. Iar 
dacă la toate acestea a- 
dăugăm . puterea de mobi
lizare a întregului colectiv 
și capacitatea de organiza
re a muncii la fronturile de 
lucru de către conducăto
rii direcți ai procesului de 
producție, putem afirma că 
și în acest an colectivul 
nostru va răspunde cu 
cinste sarcinilor încredin
țate, îndemnurilor cuprin
se în Mesajul de Anul 
Nou adfesat poporului de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Și la lucrările de 
pregătiri aveți sarcini 
deosebite...

— Firesc. Trebuie să e- 
x iste o corelare între vi
tezele de avansare în aba
taje — care, așa cum mai 
spuneam, sînt echipate cu 
complexe de tăiere și sus
ținere mecanizată — și 
pregătirea noilor capacități 
de producție. Volumul a- 
cestor lucrări, al lucrări
lor de pregătiri, care este 
destul de ridicat, îl vom 
realiza pentru că și în a- 
cest domeniu de activitate 
am introdus mecanizarea. 
Majoritatea lucrărilor Ie 
executăm eu combine de 
înaintare.

Vom acționa cu aceeași 
răspundere și pentru rea
lizarea la termen a lucră
rilor de investiții pentru 
că ne gîndim întotdeauna 
și la ziua de mîine, care 
vrem să fie mai rodnică 
decît ziua de azi.

In concluzie, ne vom în
deplini în mod exemplar 
sarcinile planificate în toa
te domeniile de activitate 
deși în trimestrul I, avem 
unele probleme tectonice 
pe care le vom depăși. A- 
ccasta este hotărîrea și do
rința noastră, a întregului 
colectiv, pentru anul 1986.

Semnale pe adresa edililor
Pe cînd adăposturi 

în stațiile de autobuz ?
• Pe cînd edilii orașului 

reședință de municipiu și 
conducerea A.U.T.L. dis
pun amenajarea unui re
fugiu pentru sutele de 
călători care așteaptă au
tobuzele în piața agroali- 
mentară? Nu de alta, dar 
magazinul de fierărie (de 
vizavi) a devenit sală de 
așteptare și nu e bine. 
Călătorii așteaptă un 
răspuns cu fapte: coper
tina. Și, de ce nu, și în

(Urmare din pag. I)

nar, voi primi un ajutor 
bănesc, suplimentar, de 
400 lei. Ceea ce mă bucu
ră și mai mult, fiind o 
noutate — ca expresie a 
grijii pe caro partidul o 
poartă mamelor cu mai 
mulți copii — este pre
vederea potrivit căreia ă- 
eest ajutor bănesc îl voi 
primi pe tot timpul vie
ții, chiar dacă am alte

a ai■ a■■■a a aa 0■■ ■»■■ 00

Expresie a grijii 
deosebite față 

de familie
•■■•■■■■■■•■■■■«■ai■■■■■■

• Venituri și primesc alte 
indemnizații. Aceasta es
te, într-adevăr o grijă 
deosebită pentru mamă și 
copil !“,

MARIA MERLUȘCĂ — 
muncitoare în separație s 
„Care credeți că este cea 
mai marc bucurie a mea ? 
După orele de program, 
acasă, oricît de obosită 
âș fi, oricîte probleme aș 
avea, în fața celor cinci 
copii ai mei uit și obosea
la șî necazurile. Ei sînt 
bucuria mea cea mai ma
re, ajutorul și nădejdea 
mea în viață. Dacă e greu, 
dacă e ușor să crești cinci 
copii ? E greu, dar și răs
plata e pe măsură. Cînd 
vor fi cu toții mari, șai. 
tisfacția mea va fi fără 
margini". *■

Tabără sjpeologică
Clubul de speologie „Pia

tra Roșie" Valea Jiului în 
colaborare cu clubul de
speologie CEPROMIN Cluj-./ 
Napoca organizează în
tre 10 și 12 ianuarie 
a.c. .prima tabără 
speologică din noul an. Ac
țiunea se desfășoară în 
Munții Sebeș și are ca scop 
topografierea de suprafață 
a renumitei zone carstice 
dintre .Tecuri și resurgen- 
ța Izvorenî. (C.A.)

Piața Victoriei din Petro
șani. (T.R.)

• Este bine că s-a a- 
menajat un adăpost pen
tru călători în stația ter
minus de la Lonea. Ceea 
ce nu este bine e faptul 
că acesta se află într-o 
stare alnică, cu geamuri
le sparte, devenit loc de 
depozitare pentru gunoaie 
și sticle goale. Semnalăm 
edililor orașului Petrila 
acest aspect care nu face 
cinste. (Gh. S.)

PENTRU STABILIZA
REA și integrarea tineri
lor nou încadrați în colec
tivul detenuncă, comitetul 
sindicatului și c.o.m, de 
la I.M. Dîlja dovedesc o 
preocupare constantă pen- 

_» tru folosirea diferitelor for- 
-ț me de stimulare morală șl
I materială a tinerilor. In 
| acest cadru, 11 tineri nou 
l încadrați care de 6 luni nu

au avut nici o absență ne
motivată âu fost propuși 
pentru un premiu special 
de 500 lei.

FEDERAȚIA Română de 
Schi-bob a nominalizat în 
corpul de arbitri pentru 
concursurile și campiona
tele republicane de schi 
ale anului competițional 
1986 doi arbitri și din Va
lea Jiului: pe Andrei An
ger și Francisc Edelin,. în
că o dovadă ca Sportul diii 
Valsa Jiului este la înăl
țime și în privința asis
tenței tehnice, inclusiv pen

tru competiții pe plan na
țional.

PRIN MUNCA PATRIO
TICA. In cursul ultimei 
luni, uteciștii din sectoare- 
îeVI și XII ale minei Vul
can au întreprins mai mul
te acțiuni pentru recupe
rarea unor materiale refo- 
losibile. Prin scoaterea la 
suprafață a cîtorva sute de 
metri de cablu de înaltă 
tensiune Uzat, tinerii au 
recuperat peste 500 kg de 
cupru care a luat drumul 
centrelor de colectare. In 
fruntea acțiunii s-au situat

uteciștii Cbzmin Tătărcan, treținere a spațiilor de în- 
Fiorin Oaidă și alții. (Pa- vățămînt din școlile t 
vel Kovacs, coresp.) nerale și liceele din mu-

EXPUNERE. La clubul nicipiu — la Școala gene- 
din Aninoasa, în cadrul 
serii culturale pentru ti-

cală nr. 2 din Lupeni se 
rașchetează și se lăcuîește 

neret se vor prezenta azi parchetul din cabinetele de 
eîteva dintre sarcinile ce Umbi modcTne> istorie șl 
stau în fața organizațiilor . , „ . \-----— - fizică. Cei care lucrează

aici, oameni ai muncii la
E.G.C.L. Lupeni fac totul 
ca în prima zi de școală,
din 1986, clasele să arate 
cît mai frumos, să fie cît 
mai primitoare. (Al. II.)

U.T.C. în acest nou cinci
nal, sarcini rezultate din 
documentele Congresului ai 
XIII-lea al partidului. Ex
punerea va începe la ora 
18. (Al. II.)

ȘINT IN PLINA DES
FĂȘURARE lucrări de în-

TABARA. In aceste zile 
ge- 12 elevi de la Școala spor

tivă din Petroșani, împreu
nă cu antrenorul lor Vasi- 
îe Făgaș, se află în tabăra ' 
Ministerului Educației și j 
Invățămîntului de la Buc- i 
șoaia, județul Suceava, j 
(G.B.) ' I

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

I 
I
I
I
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Am intervenit la sesizarea dumneavoastră

Pentru soluționarea problemelor
oamenilor muncii

Zeci de scrisori ne sosesc, zilnic, ,1a redacție. Oa
menii muncii ni se adresează cu încredere, spetind 
că le rezolvăm problemele. Demersurile sini, de 
multe ori, greoaie dar, prin natura muncii noastre 
și a datoriei pe care o avem, reușim să primim de 
la cei în drept răspunsuri menite să rezolve cerin

O viață 
dăruită muncii

țele celor care ne scriu.
Ștefan Lata, miner 

la sectorul VI al I.M. 
Petrila, ni s-a adresat cu 
rugămintea să-i comuni
căm data la care trebuie 
să i se acorde pensia de 
bătrînețe. Pentru dum- 
nevoastră, tovarășe Latu, 
am fost și arhivar la mi
na Petrila. Din documen
tele consultate la Biroul 
personal al întreprinde
rii, rezultă că, la data de 
31 decembrie 1935, figu
rați cu o vechime de 16 
ani, 2 luni ți 11 zile în 
grupa I de muncă și 12 
ani, 9 luni și 25 zile în 
grupa a III-a de muncă. 
Dumneavoastră ne-ați in
format altfel (16 .ani în 
grupa I și 16 în grupa a 
III-a>. Față de situația e- 
xistentă, vă comunicăm 
că, pentru a vă pensiona 
Ia 55 ani, vă sînt necesari 
17 ani și 4 luni în grupa 
I, iar diferența pînă la 30 
ani vechime trebuie să 
fie în grupa a III-a. In 
concluzie, dumneavoastâ 
veți putea fi pensionat 
de bătrînețe la 1 mar
tie 1987. Pînă atunci, 
spor la muncă și sănăta
te I

♦ Tot din Petrila. de 
la Cimpa, ni se adresea
ză cetățeanul Emil Iii*. 
Dumnealui a vîndut un 
autoturism în 29 decem
brie 1984, dar radierea a- 
cestuia s-a făcut în 4 ia
nuarie 1985. Ne întreabă 
de ce Consiliul popular 
orășenesc Petrila îi per
cepe o tavă de 453 lei. 
Ne-am interesat la secția 
financiară a Consiliului 
popular Petrila. De la to
varășul Alexandru Stan- 
ciu, am aflat că, în con
formitate cu Decretul 
471/1971, chiar dacă , a tre
cut doar o zi dintr-un an 
și autoturismul nu a fost 
radiat, vechiul posesor al

ANCHETA NOASTRĂ In căutarea timpului pierdut
Gaudeamus ? Marți,. 7 ianuarie, însoțiți de cpt. loan 

Bocoș și It. Vasile Todor, de la Miliția 
municipiului Petroșani, am întreprins un 
raid fulger prin unitățile de alimentație 
publică diu reședința de municipiu. Scopul 
— activitatea preventivă de depistare a

celor care, în Ioc să fie la looul de mun
că, angrenați într-o activitate socială 
utilă, reazemă stilpii cafenelelor, baru
rilor sau restaurantelor. Constatările, în 
crfece urmează:

Ora 12,30. La Cafe-barul 
„Central", eiienții sînt rari. 
La o masă, trei tineri stu- 
denți savurează cafeaua și 
aruncă „nori" groși «de 
fum. Băiatul își declină o 
identitate falsă. Ne spune 
că nu are acte și că se nu
mește Marian Petcu, se 
dă student la Facultatea 
de mașini și instalații mi
niere, în grupa 2183. In 
urma verificărilor noastre, 
am ajuns la concluzia că 
în această grupă nu există 
Marian Petcu. In schimb, 
comesenele celui care a 
mințit ne-au prezentat ac
tele. Se numesc Cornelia 
Ursulescu (grupa 2183, si
gur) și Tatiana Catz (grupa 
21801 Intr-adevăr, ele sînt 
studente în aceste grupe la 
institut, dar pe un ton l- 
ronic ne-au spus că au
avut cursuri pînă la ora complexul „Nîeolae Bălces- 

cu“. Programul acestei u- 
nități (deci și al celor două 
ucenice practicante) este 
de la 8 la 15,30. Ce cău- 

. tau ele la ora 12,30 în ba-

12. După cum an» fost 
informați de la secretaria
tul facultății, aveau cursuri 
pînă la ora 14. Deci au 
sărit peste două ore. Sem- 

acestuia, indiferent de 
data întocmirii actelor de 
vînzare-cum parare, /; este 
obligat să achite prima 
de asigurare auto. Așa
dar, tovarășe Emil Ilie, 
aveți obligația să achitați 
această taxă.

+ Minerul Constantin 
Stiru, de la sectorul I al 
I.M. Petrila, locatar al 
blocului 48, ap. 17 din 
cartierul „8 Martie* șl 
Viorica Costiuc, munci
toare la aceeași întreprin
dere. locatară a blocului 
vecin — 49 C, ap. 18, ne 
semnalează aspecte ciu
date. Asociațiile de loca
tari de care aparțin le 
impun să plătească res
tanțe de bani pe motivul 
că bonurile de cărbune 
primite de ia mină nu le 
sînt suficiente. Din veri
ficările făcute de noi la 
Petrila, din discuțiile pur
tate la biroul administra
tiv al întreprinderii mi
niere, am înțeles că doar 
la asociațiile de locatari 
nr. 5 și nr. 2, de care a- 
parțin petențîi, se întîm- 
plă asemenea (necazuri. 
Este imposibil ca, la un 
apartament cu 3 camere 
să au ajungă 6 sau 8 
bonuri de cărbune. în
seamnă că cei doi admi
nistratori împart consu
mul de cărbune „per glo
bal", după ochi, ia toa
tă 'lumea la fel, indife
rent că locatarii benefi
ciază de gratuități sau 
nu. Ceea ce, să recunoaș
tem, nu este deloc în re
gulă. Supunem atenției 
Consiliului popular oră
șenesc Petrila acest aspect 
de funcționare defectuoa
să a celor două asociații 
de locatari. Nu cumva e 
ceva nelalocul lui în ac
tivitatea acestora ?

Mircea BUJORESCU

4

J

naiăm acest aspect Insti
tutului de mine.

O practică 
deloc... practică

Tot în barul „Central" 
întîlnim două adolescente. 
Atitudinea lor degajată ne 
determină să întrebăm ce 
hram poartă. Se numesc 
Victoria Maxim și Iuliana 
Coșuleanu și sînt. înca
drate, pentru calificare la 
Jocul de muncă (un an și 
jumătate), la Cooperativa 
„Unirea", unitatea de re
parații încălțăminte, din

Vasilc Răcășan. preparator specialist șef de e- 
chipă la Uzina de preparare Lupeni — anul dintre 
cei mai buni preparatori din Valea fiului.

Investițiile miniere ale anului 1986 
îndeplinite ritmic, lună de lună!

(Urmare «fin pag. I)

suplimentar de creștere a 
producției de cărbune, pro
gram elaborat de conduce
rea partidului pentru creș
terea producției de cărbu
ne coeslfîcabil și energetic. 
Printre aceste obiective 
sînt nominalizate puneri în 
funcțiune ale unor capaci
tăți de 130 000 tone/an la
I.M. Vulcan în martie, de 
30 090 tone/an la I.M. Băr- 
băteni în luna noiembrie și 
de 20 000 tone la I.M. Uri- 
canî în luna iulie a aces
tui an. Concomitent în
tre lucrările de investiții 
cu caracter priori tar se cer 
realizate deschiderile și 
pregătirile care să permită 
în următorii ani ai acestui 
cincinal atingerea unor ca
pacități zilnice sporite la 
nivelul programului prevă
zut 'a minele mai vechi e- 
xisțente. Printre aceste 
priorități se numără insta

f ,

dar azi are liber. Cum o 
fi venind asta, va lămuri 

A doua zi, am aBaț că lu- Institutul de mine. Alături 
crătorul Alexandru Suciu, 
care se ocupă de pregăti
rea practică a celor două 
ucenice, le-a permis să 
plece mai devreme de la 
serviciu. Supunem atenției 
conducerii Cooperativei „fi
nirea" acest mod de... a 
privi superficial pregătirea 
practică a ucenicilor, de 
a le îngădui indisciplina, 
pentru că aspectul nu este 
singular.

rul „Central" ?. „Ne-a dat 
voie acasă mai devreme".

O ADAS-istă...
neasigurata..

La restaurantul „Bule
vard", studentul Mircea Ni- 
corîcl, anul IV — mine, 

• grupa 1298, ne spune că 
e de serviciu la cantină. 

lațiile de săpare a puțului 
cu setup și a puțului au
xiliar din incinta I.M. Pe
trila, puțurile auxiliare de 
la I.M. Lonca și I.M. Pa- 
roșeni, instalațiile aferente 
noii mine Cîmpu iui Neag.

In ordinea priorităților 
se înscrie șî punerea' în 
funcțiune la termenele pre
văzute a noilor capacități 
de preparare a cărbunelui 
de la Livezeni și Uricani.

De o importanță majoră 
pentru valorificarea efi
cientă a fondurilor de in
vestiții și pentru respecta
rea termenelor de punere 
în funcțiune a noilor capa
cități este urmăriea și 
planificarea judicioasă a 
achizițiilor și montajelor 
de utilaje. Potrivit preve
derilor legale. toți benefi
ciarii de lucrări de inves
tiții sînt obligați să întoc
mească grafice de execuție 
pentru fiecare obiectiv cu 
termen de punere în func

de el, Natalia Cojescu. In
trigată foc, ne replicăs 
„Sînt; liberă". Apoi bîiguie 
că lucrează la ADAS. 
Ne-am interesat Natalia 
Cojescu a fost agent tari
far și avea sector în Vul
can. De două săptămîni 
trebuia să predea actele în 
vederea desfacerii contrac
tului de muncă, dar n-a 
catadicsit. De fapt, Natalia 
Cojescu nu era liberă, ci 
„pusă pe liber" de ia 
ADAS, deci raidul nostru 
a surprins-o... neasigurată. 
Cine-i plătește polițele ? 

: In ultimele zile ale anu
lui care a trecut, un grup 
de colindători, cu toții co
pii, se aflau la Centrul de 
industrializarea cărnii din 
Livezeni, rostind în clipe 
aflate la cumpăna anilor, 
frumoasele și strămoșești- 
le urări. Printre oamenii 
muncii ce participau la a- 
cest eveniment se afla Ște
fan Pardos, directorul cen
trului, care asculta cu vă
dită .emoție cuvintele co
piilor. Și am aflat motive
le acestei emoții: era ul
tima zi de muncă pentru 
Ștefan Pardos care, dud 
o activitate îndelungată, se 
pensiona.

■— Muncesc în această u- 
nitate din 194K, de cînd a 
luat ființă în Valea Jiului, 
ne spunea dumnealui. Cu
nosc îndeaproape tot ce 
s-a înfăptuit în acest do
meniu și am mulțumirea 
că acum pe platforma in
dustrială de aici, din Li

țiune în acest an, să urmă
rească Îndeaproape aeliizi- 
ționarea și livrarea în mod 
ritmic, a utilajelor și echi
pamentelor necesare mon
tajelor.

Volumul investițiilor pre
văzute prin plan în 1986 
pentru municipiul Petro
șani este cu 1,5 miliarde 
lei mai mare dedt cel din 
anul trecut, fapt care de
monstrează grija manifes
tată de conducerea parti
dului, «te tovarășul Nîcolae 
Ceaușescu, față de dezvol
tarea eeonomico-socială a 
Văii Jiului. Este de dato
ria fiecărui om al muncii 
care lucrează în domeniul 
investițiilor să acționeze cu 
toată botărîrea și pricepe
rea pentru înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce-i 
revin municipiului, pen
tru a da viață mărețelor 
obiective prevăzute în do
cumentele celui de-al 
Xni-lea Congres iii parti
dului.

Un mai vechi „client" al 
anchetelor noastre Ion A- 
nuțoiu, student ia seral în 
anul IV, grupa 270, trebuia 
să fie la ora 13 la I.P.E.G., 
unde e încadrat, dar era 
la Bulevard. Partenera lui, 
Vasilica Bădoiu, ne arun
că priviri scrutătoare. ,„Sînt 
elevă în clasa a XlI-a la 
Liceul economic". Simplu. 
Surprinși, verificăm la Li
ceul economic. Este elevă, 
la seral, în clasa a XII-a 
C deâ,- ia ora aceea; tre
buia șă fie undeva la lu
cru. La Liceul economic 
figurează câ e încadrată ia 
A.C.M, ca muncitor neca
lificat. La A.C.M-, la bi
roul personaj, nu prea fi
gurează nici im muncitor 
necalificat cu numele Va- 
rilica Bădoiu. Adevărul 
trebuie stabilit între Li
ceul «economic și A.C.M. 

Iată doar cîteva mostre de tineri care își iro
sesc prin restaurante, strădaniile, „â la recherche 
du temps perdu...". Opinia publică, colectivele din 
care fac parte, pot, așadar, să-i judece. Iar „sentin
țele" vrem să le aflăm și noi.

Bujor MIRCESCU

vezeni, s-a construit și a- 
•menajat un modern Cen
tru de industrializarea căr
nii, cuprinzînd abatorul, 
fabrica de preparate, de
pozit pentru desfacere și 
activitatea de achiziții.

— De 37 de ani munciți 
în acest domeniu, Ce con
siderați că ați realizat în 
acești ani ?

— Am contribuit la ca
lificarea a 250 de oameni 
ai muncit, oameni de nă
dejde, harnici și price puți. 
Prin munca lor am reu
șit să ne aflăm pe primele 
locuri ale întrecerii soda- '. 
liste. Cred că este princi
pala realizare, alături de 
acest nou și modern cen
tru. Acum mă despart cu 
greu de colectivul în care 
am muncit alifia ani, de- 
venindu-mi o o doua fa
milie.

iată de ce Ștefan Pardos 
va fi mereu cu gindul ală
turi de cei 120 de oameni 
ai muncii. „Este un om eu 
alese însușiri, bu» organi
zator, stimat de toți lucră
torii din colectivul nos
tru, ne mărturisea medicul 
Gheorghe Criștea, cel cure 
« preluat conducerea cen
trului. Oridnd vom avea 
nevoie de sfatul și compe
tența sa, va fi lingă noi, a- 
șa cum ii cunoaștem, pen
tru ea munca noastră rfi 
fie ta indîlBnea sarcinilor 
ee ne sint încredințate.

T. STĂTARU

Vă. sugerăm

Unitate 
specializată 
de difuzare 

a presei
In cartierul „Aeroport" 

din Petroșani, unde locu
iesc peste .20 000 de oa
meni (un „«oraș în oraș", 
cum s-ar spune), există un 
singur ciiioșc de difuzare 
a presei. Un chioșc cu un 
program. „după ureche", 
care e cînd închis, cînd 
deschis, cînd afișează o 
fițuică gen „Concediu me
dical"... In cartierul Pe- 
trdșani-Nord, către care 
s-au îndreptat mari aten
ții din partea «edililor, au 
luat ființă unități cu fel 
de fel de profiluri. Unul 
singur a scăpat din preo
cupări — difuzarea pre
sei. Problema e asemănă
toare și în celelalte orașe 
ale Văii Jiului, difuzarea 
presei se face defectuos, 
în salturi.

In consecință, măcar 
pentru reședința de muni
cipiu, sugerăm ICSMI, să 
facă demersuri pentru ca, 
în cele cîteva sute, chiar 
mii de metri pătrați de 
spații de la parterul blocu
rilor noi din Petroșani- 
Nord să se amenajeze un 
spațiu pentru o unitate 
specializată în difuzarea 
presei sau să se deschidă 
chioșcul pregătit în acest 
scop. Aici să se găsească 
ziare, reviste, albume de 
artă, produse de papetărie.

M. B.
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20,35
sediul federației de

memento
20,00
20,20

la 5 martie, iar’rctu- 
la 19 martie.

Warcgem; Internazionale
Milano — F.C. Nantes.

Meciurile tur se vor dis
puta 
rulIn legătură cu măsurile adoptate de S.U.A 

împotriva Jamahiriei Arabe Libiene 
întîlnire diplomatică

la Tripoli
' TRIPOLI 9 (Agerpres). 
Conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Moam- 
iner El Geddafi,; s-a întîl- 
nit, la Tripoli, cu ambasa
dori din unele țări vest- 
europene, în urma hotărîrii 
președintelui S.U.A., Ro
nald Reagan, de a impune

sa neț iu n i c< -on om i ce 
potriva țârii sale, relatea
ză agențiile Reuter și U.P.I, 
Cu acest prilej, Moammor 
El Geddafi a relevat — 
potrivit postului de tele
viziune din Tripoli — „ne
cesitatea menținerii securi
tății și a relațiilor" dintre 
Libia și celelalte țări.

im-

Embargoul american
WASHINGTON 9 (Ager- 

pres). Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a decis 
blocarea imediată a tutu
ror bunurilor și fondurilor, 
libiene aflate în Statele 
Unite sau la băncile 
instituțiile americane 
străinătate, 
că m ă 
încadrează în 
total asupra schimburilor 
economice cu Jamahiria 
Libiana anunțat de State
le Unite.

Și 
din 

Se precizează 
sura se 

embargoul

Noi reacții, luări de poziție în diverse țări
" KHARTUM 9 (Agerpres). 
Sudanul se opune oricărei 
agresiuni împotriva Jama
hiriei Libiene și a integri
tății ei teritoriale, oricărei 
amenințări împotriva in
dependenței acestui stat, 
• declarat, primul ministru 
sudanez/ Dafallah. El Gi- 
•soulî;
. „Respingem amestecul 
în treburile interne ale u- 
riul"stat-, indiferent de jțis- 
tlfidărea lui“, a evidențiat 
premierul sudanez. EL a 
adăugat, totodată, că Suda
nul se pronunță împotriva 
terorismului.

KUWEIT 9 (Agerpres).. 
'Adunarea Națională a Ku
weitului a adoptat o decla
rație — citată de agenția 
KUNA — în care se ex
primă solidaritatea cu po- 
pdjill Jamahiriei Libiene. 
Kuweitul, se arată în do
cument, își reafirmă spe
ranța că relațiile internațio
nale se vor fundamenta pe 
bazele solide ale dreptului,

jiistițiel și respectului re
ciproc, în interesul între
gii lumi, al asigurării sta-, 
bilității și securității inter
naționale.

TEHERAN 9 (Agerpres). 
Pteșodintele iranian, Seyyed 

. Aii Khamenei, a declarat’ 
că Iranul consideră orice 
măsură întreprinsă împotri
va jamahiriei Libiene 
drept o măsură îndreptată 
împotriva sa — informeâ- 
agenția IRNA.

ALGER 9 (Agerpres). Un 
: purtător de cuvînt al gu

vernului algerian .a decla
rat că, prin natura și im
plicațiile lor amenințările 
privind utilizarea forței 
împotriva Jamahiriei Libi
ene constituie o serioasă 
violare a normelor inter
naționale de conduită și 
sînt inacceptabile.

BONN 9 (Agerpres). Gu
vernul R.F.G. nu se va a- 
lătura sancțiunilor economi
ce instituite de președinte
le S.U.A. împotriva Jama
hiriei Libiene — s-a anun-

tat oficial la Bonn. A- 
ceastă problemă a fost dis
cutată în cadrul ședinței 
săptămînale a cabinetului, 
condusă de cancelarul Hel
mut Kohl, cele trei .parti
de membre ale coaliției 
(Uvei nentale ( nsid ;rîn< . 
că sancțiunile nu trebuie 
utilizate ca, instrument de 
politică externă infor
mează agenția Reuter.

LONDRA 9 (Agerpres). 
Guvernul Marii Britanii a 
declinat invitația președini 
telui Ronald Reagan de a 
se alătura sancțiunilor e- 
conomice împotriva Jama
hiriei Libiene, adaugînd în
să că rțu va submina aces
te măsuri și că este soli
dar cu Administrația .S.U.A,, 
în hotărîrea de combatere 
a terorismului.

Un purtător de cuvînt 
al Foreign Office-ului a 
declarat că guvernul consi- 
tieră ineficientă recurgerea 
la sancțiuni economice, in
diferent împotriva cui ar 
fi adoptate.

20,50

21,00

21,30

21,50

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Cadran mondial, 
(color)
Drum prin țara mea. 
(color) Muzică u- 
șoară românească.
Serialul științific.
(color) Civ'Iizația 
metalului.
Experiența înainta
tă — inițiative, e- 
ficiență.
Telejurnal.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la 

tragerea extraordinară 
Pronoexpres 

din 8 ianuarie 1986

Extragerea a III-a
20, 36, 30, 1, 121 ‘13;

Extragerea a IV-a
24, 1, 22, 28, 40, 41;

Extragerea a V-a i
11, 31, 7, 21, 23, 15
. Extragerea a Vl-a

39, 27, 37, 14,6, 40,
Extragerea a VII-a:

32, 40, 10, 9, 39, 31 ;
Extragerea a VIII-a < 

37. 33, 14, 44, 43. 3;
Extragerea" "a IX-a i 

4, 27, 29, 25, 2, 8.
FAZA a 111-a i
Extragerea

21, 43, 9, 30,
Fond total

4 781.466 lei.

a X-a i
37, 25, 
de cîștigurl:

fflâWJtOTO
Duminică, 12 ianuarie

Telex.
I,urnea copiilor.
Emisiune realizată in
tr-un cilii; de vacan
ță. •
Telefilmoțeca de 
ghiozdan, (color) 
Expediție pe paralela 
37.
Episodul 1,

Din cununa cîntecului 
românesc, (color) Mu
zică populară.

13,00 Album duminical.
(Parțial color)
Din program ;

i— jocul fulgilor de nea,
— Cascadorii rîsului. ) 
■— Cotidianul în 600 de 

secunde.
— Și dacă ramuri bat 

Sn geam. Muzică pc 
versuri de Mihai E- 
minescu.

—■ Hocus-pocus cu 
vid Copperfield.

’ — Telesport.
: — Refrene pe zăpada.
■ — Pagini din istoria fil

mului.
— Teatru vesel de du- 

■pă-amiază.
— Meridianele cîntecu

lui.
Secvența telespecta
torului.
Inima fierbinte . a o- 
rașului. (color) Re
portaj realizat în mu
nicipiul Hîrnnicu Vil- 
cea.
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Călătorind de-a lun

11,30
11.35

15,00

19,00
19,15

Da

gul Dunării albastre, 
(color)

19,35 Cântarea României. 20,01)
(coîor) Do pc marea 20,20
scenă a țării pe mi
cul ecran. Emisiune 
realizată în colaboi'a- 
re cu Ministerul de 
Interne.

20,25 Film artistic.
Din cauza ochelari
lor...

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 15 ianuarie

20,35

20,55

21,10

Telejurnal.
Actualitatea în econo
mie.
Eminesciana, (color) 
„Trecut-au ani cu
nouri lungi p<? șe-
suri...“. Spectacol 11- 
terar-muzical.
Ferestre spre mile

niul titM.
Film în serial, (color)

20,55- E scris pe tricolor U-- 
ni re. (color) 
Emisiune de versuri 
și cîntece.

21,10 Serialul științific. 
.Civilizația metalului, 
(color). Episodul 3.

21,35 Efigii ale muncii, 
(color)

. 21.50 Telejurnal,

Simbătă, 18 ianuarie

PROGRAMUL ȚV
Luni, 13 ianuarie

21,05

Telejurnal.
Orizont tehnico-știin- 

țific. '
Tezaur folcloric, (co
lor). ,
Roman foileton, (co

lor) Wagiier. Ultimul 
episod.
Telejurnal. ; ,

Cavalerul legendar.
Partea a II-u. : 
Telejurnal.

Joi, 16 ianuarie

Marți. 14 ianuarie

20,00
20,20

20,35

20,45

Telejurnal.
Actualitatea în econo
mie.
Sentimentul de patrie, 
(color) Emisiune de 
versuri și cîntece.
l’iiin artistic, (color)
Intimplări la filmare.
Producție a studiou
rilor albaneze.
Telejurnal,

20,00
20,20

Telejurnal.
Actualitatea in ceo- 
nomie.
Amfiteatrul artelor, 
(color)
Revistă TV a „Cintă
rii României". 
Universul familiei.
Invitație în studiou

rile Radioteleviziunii. 
(color) Angela Siml- 
leâ și formația „Sa
voy". '
Telejurnal.

Vineri, 17 ianuarie
20.00 Telejurnal.

20.20 Actualitatea în econo
mic.

20,35 Cadran mondial (co
lor)

20,35.

' 21,00
21,20

13,00 “Telex.
13,05 La sfîr.șit de săplămî- 

nă. (parțial color) 
Din sumar ;

— Arpegii...
— Melodia săptămînii în 

primă audiție.
— Marile momente ale 

baletului: „Romeo și 
Julieta" (III).

— „Spre a nu tc nuri 
uita". Moment-poetic.

— Atlas muzical.
■— Oameni de la noi.
— Telesport.

Autograf muzical 
Cornel Fugarii. 
Sâptămîna politică, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal. : 
Tcleencicloped i a.
Civilizații dispărute.. 
Grădinile suspendate). 
Ecosisteme' și bioto- 
puri: Deșertul Kala
hari (I). Cascada Nia
gara (II).
Ninge... . la varietăți, 

(color)
Film artistic, (color) 

Secretul cargoului. 
Telejurnal, 
închiderea programu
lui,

14,45
15,00

19,00
19,20

20,40

22,20
22,30

I
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ZURICH 9 (Agerpres). 
Joi s-a efectuat, la Zurich, 
tragerea la sorți a meciu
rilor contînd pentru sfertu
rile de finală ale cupelor 
europene de fotbal.

In „Cupa campionilor eu
ropeni", echipa Steaua 

București, campioa'na Româ
niei, va întîlni (primul 
meci pe teren propriu) for
mația finlandez;’, Kuusysi 
Lahti.

Iată și celelalte partide 
ale acestei competiții; Ba
yern Munchen — S.C. An- 
dcrlecht ; F.C. Aberdeen — 
I.F.K Got, berg; I'.C. Bar
celona — Juventus Tori
no.

In celelalte două cupe 
continentale programul es
te următorul : „Cupa Cu
pelor" : Rapid Viena — 
Dinamo Kiev; Ilukla Fra
ga — Benfica Lisabona; 
Dynamo Dresda — Bayer 
Uerdingen ; Steaua Roșie 
Belgrad — Atletico Madrid; 
„Cupa U.E.F.A." : F.C.
Koln — Sporting Lisabona; 
Real Madrid — Neuchatel 
Xamax ; Ilajduk Split —

La 
specialitate a avut loc joi 
tragerea la sorți a meciu
rilor’ din optimile de fina
lă ale „Cupei României1* 
la fotbal, competiție ce se 
desfășoară sub genericul 
„Daciadei". .

Iată programul jocurilor, 
cc se vor disputa pe tere
nuri neutre în ziua de 26 
februarie, de la ora 14,00 i 
Dinamo București — Uni
versitatea Cluj-Napoca ; 
Chimia Rm. Vîlcea — 
Ceahlăul Piatra Neamț; 
Jiul Petroșani — Metalul 
Bocșa; Steaua București — 
Rapid București; Progresul 
Vulcan București — F.C. 
Olt; Gloria Bistrița — Oțe
lul Galați ; Universitatea 
Craiova — Șoimii I.P.A. 
Sibiu; Victoria București 
— Petrolul Ploiești,

Mica publicitate
WIND albine și inventar 

apicol. Relații telefon 41082 
Petroșani. (5665)

PIERDUT carnet student 
și legitimație bibliotecă (pe
riodice) pe numele Mura- 
riti Mircea și Hațiegan 
Ioan, eliberate de Institu
tul de Mine Petroșani. Le 
declarăm nulo. (5671)

PIERDUT carnet student 
și legitimație bibliptecă pe 
numele Gligor Liliana Ma
ria, eliberate de Institutul 
de . Mine Petroșani. Le de- 

- clar nule. ,.(5670) ,.
PIERDUT carnet 

student pe numele " 
Lucian, 
tutui de Mine Petroșani. II 
declar nul. (5656)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Been 
Gheorghe, eliberată de

; . de
Horga

eliberat de Insti-

(Agerpres)

IU.M. Petroșani. O declar 
nula. (5677)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numclo Za’na- 

de 
de-

rie Victoria, eliberată 
Preparația Lupeni, O 
clar nulă. (5675)

PIERDUT carnet do 
dent pe numele CiUcu 
rius, eliberat de Institutul 
de Mine Petroșani. II de’ 
clar nul. (5674)

PIERDUT chei autoturism 
în parcarea de la Tribunal 
sau în zona blocului turn 
de lîngă Liceul de mate- 

• matic.ă-fizicâ. Găsitorul 
te rugat să le depună

" redacție-admi nistrâție,' ’■ 
compensa. (5672)

PIERDUT carnete 
student pe numele Run can 
Viorel și Gîta Gheorghe, 
eliberate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le decla
răm nule. (5673)

stu- 
Ma-

Re

de

ANUNȚURI DE FAMILIE

TATAL Valeriu, mama Maria, sora 
bunicul loan anunță cu adîncă durere 
fulgerătoare a celui care fost

RADOI VALERIAN — VALERIU (18
Nu-1 vom uita niciodată.
Inmormîiitarea va avea loc simbătă, 11 ianuarie, 

ora 12 în Iscroni.

Alina și 
.dispariția

ani)

COLECTIVUL de oameni ai muncii de la F.P. 
Lactate Petroșani transmite sincere condoleanțe fa
miliei îndoliate Radoi Vaier, pentru pierderea scum
pului lor fiu

VALERUȚ (18 ani)

Pios omagiu celui care a fost
radoi valerian

Familia Ianeș. (5678)

FIICELE Nina și Angelica, ginerele Robert, ne
poții Daniel, Mihai, Viorel, Adrian anunță împlini
rea unui an de la moartea celui care a fost

FILIP NICOLAE
(din Burila Mică)

Veșnică amintire. (5639)

COPIII, ginerii, nurorile și nepoții reamintesc 
celor care au cunoscut-o că se împlinește un an de 
la dispariția fulgerătoare a scumpei lor

DIOS MAGDALENA
Va răinine veșnic în amintirea noastră. (5667)
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