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ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN 

Azi, întreprinderea de preparare a cărbunelui Valea Jiului 
Ing. NICOLAE VILCEA, directorul întreprinderii afirmă : 

„Avem sarcini deosebit de importante 
pe care le vom duce la îndeplinire**

—• Stimate tovarășe di
rector, în acest an mi
nerii Văii Jiului au sar- 

■'cini importante la pro
ducția de cărbune care 

’ va trebui supus prepa
rării în unitățile între- 

' prinderii pe care o con
duceți. Care sînt prin
cipalele caracteristici 
ale sarcinilor pe anul 
1986 ? .— Două caracteristici .sînt esențiale i creșterea substanțială a producției (Continuare în pag. a 2-al

Ortacii din brigada condusă de Pavel Bujdr se situează în rindul fruntașilor 
din sectorul VI al minei Lupeni. Iată-i aici împreună cu maistrul de schimb Gaș- 
par Simon, înainte de efectuarea ponta jului.

de cărbune brut supus preparării și gradul ridicat de valorificare a cărbunelui pentru cocs și semicocs pe seama creșterii recuperării în special și a recuperării globale. Sigur, pentru a realiza aceste obiective preocupările noastre au fost orientate, concentrate în direcția măririi capacităților de preparare peste nivelele nominale la prcparațiile existente și

’ CĂRBUNE! 1

aceasta se va realiza și prin trecerea la regimul de ■ activitate continuă. Vom ridica în felul a- cesta durata de funcționare a instalațiilor. Dispunem de condițiile necesare trecerii la funcționarea continuă. De a- semenea, am luat toate
Interviu realizat de 

Dorin GHEȚA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a examinat, în cursul dimineții de marți, 28 ianuarie, în cadrul unei expoziții organizate la Complexul din Piața Scînteii, modul cum se acționează în diferite ramuri ale economiei naționale pentru modernizarea produselor și tehnologiilor, pentru reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie pe anulIntr-o unică și puternică vibrație a simțiriipatriotice, 1 a ceas sărbătoresc
Oamenii muncii din Valea Jiului au dat expresie

sentimentelor de înaltă prețuire față de 
iubitul conducător al partidului și statului 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Sărbătoare atît de apropiată inimilor 

noastre, omagiată și cinstită cu toată fi
ința de fiii și fiicele patriei, aniversarea 
zilei de naștere și omagierea îndelungatei 
activități revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele României socia
liste, s-au constituit în conștiința și senti
mentele oamenilor muncii din Valea Jiu
lui într-o unică și puternică vibrație a 
hotărîrii lor angajante de a acționa fără 
preget și cu tot elanul pentru transpune
rea în fapte a indicațiilor și orientărilor 
conducătorului iubit al națiunii 
în opera construcției socialiste.

Purtînd mesajul acestor gindurî anga- 
jante, al hotărîrii muncitorești, 
pentru înfăptuirea obiectivelor Congresu
lui al XIII-lea-de propășire a patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație, au 
fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ăl parti
dului, în aceste zile zeci de mesaje, te
legrame și scrisori -din partea organiza
țiilor de partid, a colectivelor de între
prinderi miniere, unități de preparare a 
cărbunelui, de construcții de mașini, de 
cercetare științifică, de învățămînt și 
din alte domenii de activitate din mu
nicipiu.

In telegrama Comitetu
lui municipal de partid, se spune :„Rememorîrid cu mîn- drie și satisfacție . cuceririle revoluționare ale epocii atît de luminoase și de bogate în împliniri ce vă poartă numele, evocînd drumul glorios străbătut de lâ istoricul Congres al IX-lea al partidului de 

1986 și pe întregul cincinal, în conformitate cu hotărî- rilc Congresului al XIII-lea al partidului.Au participat tovarășa Elena Ceaușescu, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat, miniștri, membri ai conducerii unor ministere, specialiști din u- nități de producție și cercetare științifică.Standurile special amenajate — cu produse ale industriilor de utilaj greu, construcțiilor de mașini, electrotehnică, metalurgică, din domeniul transpor

poporul român în înaintarea sa viguroasă pe calea biruitoare a socialismului și comunismului, noi, cei ce trăim și muncim în puternicul centru carbo- ;riifer al Văii Jiului am beneficiat din plin de roadele politicii înțelepte a partidului, politică al cărei arhitect și stălucit strateg sînteți _ dumnea

turilor și telecomunicațiilor — prezintă numeroase ansamble și subansamble aflate în fabricație, produse noi sau modernizate, obținute prin aplicarea de tehnologii moderne, cu consumuri reduse de materiale, de combustibili și e- nergie. Expoziția înfățișează sugestiv rezultatele obținute în diferite întreprinderi și centrale industriale, precum și la nivelul ministerelor respective.
(Continuare în pag. a 4-a)

voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comunistul încercat și . cu prodigioasă gîndire novatoare ce vă preocupați cu neslăbită consecvență și clarviziune științifică de dezvoltarea bâzei energetice și de materii prime a țării —’ chezășie sigură a
(Continuare în pag. a 2-a)

Adunările reprezentanților oamenilor muncii

Foruri ale democrației 
și responsabilității muncitorești

I

In contextul lărgirii continue a democrației noastre socialiste, elocvent i- luslrată de promovarea consecventă a principiilor noului mecanism eco- nomico-financiar, în care autogestiunea și autocon- ducerea muncitorească reprezintă trăsături caracteristice ale întregii activități desfășurate de unitățile socialiste, participarea oamenilor muncii, la conducerea vieții economico- sociale își găsește, în adunările reprezentanților oamenilor muncii un .expresiv cîmp de acțiune, de dezbatere a sarcinilor cuprinse în planurile de dezvoltare economică și socială. • 'Și în acest început de an, adunările reprezentanților sînt chemate să efectueze o profundă analiză

a activității desfășurate în anul 1985. Totodată, adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii constituie pentru colectivele de mineri, ener- geticieni, constructori, pentru cele din industria u- Șoară și din alte domenii de activitate prilejul unor profunde și exigente dezbateri privind obiectivele prioritare ale planului pe 1986, precum și evidențierea principalelor căi și mijloace de acțiune, prin care organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., colectivele de oameni ai. muncii vor trebui să asigure înfăptuirea neabătută a prevederilor planului la principalii indicatori econo-
Gh. CHIRVASĂ
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(Continuare în pag. a 2-a)

Să te scoli dimineața la 
ora 4 și să ajungi seara 
la ora 21 acasă nu este 
ușor, mai ales cînd la 
5,30 cobori în mină și în- 
cepînd cu ora 6 te apuci 
să perforezi, să amiezi și 
apoi să lopătezi cărbune
le care trebuie să iasă la 
lumină. Aici condițiile nu: meze un colectiv harnic 
permit mecanizarea. După 
8 ore de lucru faci baie, 
treci pe acasă, mănînci și 
după aceea... iar la trea
bă. Pe jos sau cu autobu
zul trebuie să ajungă la 
Petroșani, pentru a-și
completa cunoștințele

practice Căpătate în ă- 
dîncul pămîntului cu ce
le teoretice. Este greu, dar 
nu imposibil. Acesta, este 
programul zilnic al lui 
Cornel Pilea, șef de bri
gadă la mina Lonea. De 
aproape doi ani, de cînd 
nu împlinise încă. $6 de ani, 
a preluat conducerea unei 
brigăzi. Lucra într-un 
abataj cameră. Pilea, ca
re a muncit numai în ca
drul sectorului V ca lă
cătuș cunoștea bine oa
menii. Doar el Ie alina

nccazurile cind un trans
portor ' se defecta, în a- 
celași timp _nu i-a fost 
rușine să dea o mină de 
ajutor la evacuarea căr
bunelui sau la ridicarea 
unei grinzi într-un aba
taj cameră.

I-a fost ușor să-și for-

obținute de ortacii din 
schimburile conduse. de 
Teodor Bobeanu, Ion Za- 
lomir și Viorel Hurez sînt 
cu mult superioare 
planificate, aproape 
300 tone peste.

Nu am putut să 
de vorbă cu șeful de bri
gadă, care eră în ziua de

celor
cu

stăm.

Bărbați care onorează titlul de miner

Puterea exemplului 
pornește de la brigadier

mai un an și jumătate în 
colectivul nostru nu 9- 
vem oameni care fac ne- 
noti vate. Ne caracterizea
ză unitatea și cred că de 
aici începe succesul nos
tru. De la începutul anu
lui oină în prezent,^con
stant am realizat produc
tivități de 10 tone pe post 
și vrem ca în anul acesta 
să ne situăm printre frun
tașii minei, alături de 
Mîndruț, Anton sau Lip
sa". ' ■

Lucruri frumoase des
tui Pilea.,

și bine închegat. în 1984 
brigada își.realizează sar
cinile de plan în propor
ție de 99 la sută. Anul 
următor, adică cel recent 
încheiat, din abatajul lui 
Pilea s-au scos, peste sar
cinile de plan, . aproape 
1200 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii 
de 7,34 tone pe post rea
lizată a fost superioară 
celei planificate. După 
prima decadă din luna 
ianuarie 1986, rezultatele

odihnă planificată, dar 
despre acest minunat co
lectiv ne-a vorbit tinărul 
șef de schimb Teodor 
Bobegnu care remarca 
puterea de muncă a șe
fului său de brigadă. De 
la brigadier toți au luat 

brigada 
tinărul 
fiecare

exemplu- „In 
noastră, spunea 
șef de schimb, 
știe ce are de făcut încă 
de afară, înainte de a 
intra în șut. Deși ne-am 
format ca brigadă de nu-

pre brigada 
despre el ca om am au
zit și de. la 
sectorului, <ic la șeful bi
roului programare și ur
mărire a producției.

...Un colectiv care s-a 
format din. mers cu • oa
meni pregătiți atît pen
tru muncă cît și pentru 
viață, unde exemplul îl 
dă chiar conducătorul lui, 
tinărul șef de brigadă 
Cornel Pilea, despre care 
cu siguranță se va mai 
vorbi.

normatorul

Gh. SPINU
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La înălțimea misiunii revoluționareEsența muticii noastre, a tinerei generații din Valea Jiului constă în promovarea cu consecvență, în toate domeniile vieții, a spiritului revoluționar, atît de elocvent exemplificat de întreaga activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceăușescu, secretarul general al partidului, prietenul cel mai a- propiat și mai stimat al tineretului României. Extraordinara sa capacitate de muncă, excepționalele sale calități de conducător și strateg revoluționar animă sufle
Foruri ale democrației 

și responsabilității muncitorești
(Urmare din pag. 1}mieo-finânciari. In acest sens, adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii se vor consti

tui în adevărate tribune ale experiențelor înaintate, în scopul evidențierii celor mai eficiente soluții 
de ridicare ă întregii activități economice la un nivel calitativ superior, de creștere substanțială a productivității muncii și a eficienței economice.

De asemenea, în cadrul
„Avem sarcini deosebit de importante 
pe care le vom duce la îndeplinire**

(Urmare din pag. Dmăsurile necesare și continuăm să executăm lucrări care să ne permită dublarea unor fluxuri tehnologice. In felul a- cesta creăm posibilitatea executării lucrărilor de revizii și reparații programate în cursul săptă- mînii pe secvențe de flux, fără a întrerupe funcționarea instalației. O altă 'cale â creșterii capacităților de producție o vom realiza prin punerea în funcțiune a pre- parațiilor de la Livezeni și Uricani. Tot legat de această problemă solicităm, cu insistență, finalizarea lucrărilor la sortarea din Petrila unde, deocamdată, avem o singură linie tehnologică și aceasta cu o capacitate redusă de stocare a cărbunelui brut De asemenea, am dori- să înceapă cît mai repede lucrările la funi- cUlarul nou de la prepa- rația Coroești și încheierea lucrărilor de la cel de-al doilea culbutor din Coroești. 

tele și munca tinerilor României de astăzi, țara muncii și fericirii oamenilor, în care bunăstarea materială și spirituală a poporului constituie o- biectivul fundamental al întregii activități a partidului și statului nostru.Sîntem, noi tinerii țării, beneficiari ai celei mai înaintate concepții despre lume și viață promovate cu consecvență de partidul nostru, sîntem beneficiarii celor mai alese idbi despre teoria și practica construcției socialiste, idei ce sînt ro

adunărilor generale ale reprezentanților oamenilor muncii, fiecare colectiv își va aproba angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe anul 1986, angajament ce se constituie într-un răspuns de mare responsabilitate muncitorească la chemarea la întrecere, lansată , întreprinderilor miniere din întreaga țară de puternicul detașament al minei Lonea.Prin întreaga problematică supusă dezbaterii, prin hotărîrile pe care le vor adopta, adunările ge

— Vă rugăm să fa
ceți cite va precizări in 
ceea ce privește îmbu
nătățirea tehnologiilor 
de preparare.— In primul rînd va . trebui sa mărim capacitățile de flotare prin funcționarea simultană cudouă baterii de flotare Ia toate preparațiile și săîncepem adaptarea tur- boaerației care mărește mult randamentul de concentrare.La preparația din Pe- trila funcționează din 10 ianuarie o baterie de hi- drocicloane de clasare, iar la Lupeni s-a pus în funcțiune, din 22 ianuarie, o baterie de hidrocicloane de concentrare.

— In domeniul cali
tății producției ?— Pentru siderurgie vom menține calitatea la nivelul atins în 1985, iar la cărbunele ’ energetic vom ridica puterea calorică peste 2750 kcal/kg, cît avem prevăzut în plan, și vom încerca să o menținem între 2850 și 3000 kcal/kg. In acest domeniu, al calității, vom acționa cu mai multă per

dul gîndirii creatoare a tovarășului NicolaeCeausescu, eroul național care a dat României strălucirea binemeritată în plan intern și internațional.Alături de întreaga națiune română, tînăra generație a Văii Jiului se angajează cu fermitate de a munci mai mult, mai bine, de a fi la înălțimea misiunii revoluționare pe care partidul, poporul i-au încredințat-o.
Constantin PARAIA, 

secretar al Comitetului 
municipal U.T.C.

nerale ale reprezentanților oamenilor muncii reprezintă pentru fiecare colectiv de muncă forul principal de conducere care va asigura pe tot parcursul anului, prin măsurile stabilite îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție, înfăptuirea neabătută a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a orientărilor și indicațiilor formulate cu diferite prilejuri de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului.

severență pentru reducerea oscilațiilor zilnice, care sînt încă mari față de valorile medii, prin îmbunătățirea controlului tehnologic. Vom mai monta aparate pentru a- naliza rapidă și vom perfecționa pregătirea profesională a spălătorilor de la utilajele clasice de concentrare.
— Aveți probleme 

deosebite în transportul 
cărbunelui ?— Nu. In luna ianuarie am fost bine aprovizionați cu vagoane de cale ferată și sperăm să fim și în continuare.

— Tovarășe director, 
prin urmare aveți crea
te condițiile necesare 
îndeplinirii sarcinilor 
care vă revim în acest 
an ?— întregul nostru colectiv este conștient de dimensiunea și importanța sarcinilor pe care le- avem de îndeplinit și va acționa cu hotărîre și răspundere pentru realizarea lor integrală. Condiții avem și le vom valorifica la adevărata lor valoare.

Oamenii muncii din Valea Jiului
au dat expresie sentimentelor de înaltă 

prețuire față de iubitul conducător 
al partidului și statului 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. 1)dezvoltării accelerate a economiei naționale, a progresului general al patriei și creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Prin grija dumneavoastră părintească pentru a- sigurarea în acest mare centru muncitoresc a unui cadru de muncă și viață exemplare. Valea Jiului a cunoscut ample și profunde prefaceri urbanistice și edilitare luînd naștere noi ramuri economice, ca cele ale industriei ușoare, ceea ce a- sigură o mai bună punere în valoare a forței de muncă locale, o întărire substanțială a puterii e- conomice a municipiului nostru. Pentru noi. beneficiarii tuturor acestor mari împliniri, chipul nou al a- șezărilor minerești în care s-au conturat în acești ani centre civice moderne și capabile să ofere oamenilor muncii un înalt grad de confort urban și de civilizație, tot ce s-a înfăptuit atît de frumos în cadrul programului complex de dezvoltare armonioasă a localităților Văii Jiului, indicat de dumneavoastră, se constituieîntr-un puternic stimulent în efortul nostru pentru creșterea producției de cărbune. Vă asigurăm o- dată mai mult, și cu a- ces prilej, mult stimate tovarășe secretar general. că urmînd îndemnurile dumneavoastră înflăcărate, minunatul și însufle- țitorul exemplu de muncă neobosită, de dăruire și înalt devotament patriotic cu care slujiți cauza propășirii patriei, vom acționa fără preget, în lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru folosirea intensivă a bogatei zestre tehnice a minelor noastre, grăbirea punerii în funcțiune a noilor capacități de extracție, asi- gurînd creșterea mai accentuată a nivelului producției, astfel ca în acest an să livrăm economiei naționale peste 12 milioane tone de cărbune brut și să punem o temelie trainică înfăptuirii exemplare a obiectivelor ce ne revin din programul energetic al partidului în noul cincinal în care am intrat de cu- rînd“.

Conținutul telegramei 
Combinatului minier Valea 
Jiului, cuprinde, între altele: „Cu deosebită plăcere vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceăușescu, Minerul de o- noare și prietenul cel mai apropiat al oamenilor muncii din adîneuri, că sub conducerea organizațiilor de partid, am transpus, în viață inestimabilele indicații și orientări ce ni le-ați dat, cu privire la dezvoltarea și modernizarea minelor și a celorlalte unități aparținătoare combinatului, pregătirea forței de muncă și creșterea continuă a calității vieții. Față de numai 3,5 miliarde lei, cît reprezenta valoarea fondurilor fixe a întreprinderilor miniere în anul 1965, acum aceasta este de aproape . 20 miliarde, dintre care mai mult de 8 miliarde este investită în complexe mecanizate și combine, mașini de extracție, instalații telegrizumetrice și de televiziune cu circuit intern și în alte utilaje de mare productivitate și randament, care nc-au permis să dublăm producția de huilă de acum 20 de ani".Telegrama colectivului 
de oameni ai muncii de la 
întreprinderea minieră Lo
nea, unitate care a lansat chemarea la întrecere către toți minerii țării în a- cest an, cuprinde următoarele gînduri angajante: „Dedicăm toate succesele obținute, printr-o mobilizare revoluționară în a- nul 1985 de colectivul de mineri de la întreprinderea minieră Lonea, concretizate într-o cantitate suplimentară de cărbune de 14 000 tone, partidului, întregului nostru popor, ca un fierbinte omagiu a- dus dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceăușescu, pentru minunatele condiții de muncă și viață create nouă, minerilor, tuturor locuitorilor Văii Jiului, a- cest modern și important bazin carbonifer al țării.Ne angajăm ca aceste rezultate să le amplificăm în anul 1986, ca răspuns la îndemnurile dumneavoas- stră, Eroul României socialiste, Minerul de onoare al țării, care cu înțelepciune și patos revoluționar ne conduceți cu succes pe drumul luminos al socialismului și comunismului".

In telegrama colectivu
lui de oameni ai muncii de 
la întreprinderea minieră 
Paroșeni se exprimă. între altele, angajamentul: „Avînd în dumneavoastră un permanent exemplu de muncă și de viață, de neobosită energie creatoare, minerii Paroșeniului sînt ferm hotărîți să nu precupețească nici un efort, în activitatea lor de a da țării cît mai mult cărbune, răspunzînd în acest fel minunatelor condiții create prin grija partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceăușescu, că în acest an colectivul nostru va extrage suplimentar o cantitate de 15 000 tone de cărbune, adu- cînd o contribuție hotă- rîtoare la înfăptuirea programului de dezvoltare a bazei de materii prime și energetice a țării".„In aceste momente, cînd întreaga țară omagiază ziua dumneavoastră de naștere, colectivul de oameni ai muncii de la întreprin
derea minieră Valea de 
Brazi, cea mai nouă întreprindere minieră din bazinul carbonifer al Văii Jiului, vă adresează cele mai calde urări de sănătate și viață îndelungată spre binele patriei, a partidului, a minerilor și întregului nostru popor. Odată cu sentimentele noastre de înaltă prețuire și stimă pe care vi le purtăm pentru îndelungata activitate revoluționară pe care o des- fășurați în fruntea partidului și statului, vă raportăm cu mîndrie că în toată această perioadă colectivul nostru a reușit să realizeze un volum de pregătiri și investiții de 560 milioane lei, realizînd și depășind sarcinile de plan din 1985 cu 116 la sută. A- cest volum impresionant de lucrări miniere a permis executarea a peste 6000 ml de galerii, ceea ce va da posibilitatea sa putem realiza încă din primul an al cincinalului peste 30 000 tone de căr- 

t bune cocsificabil. Ne angajăm, stimate . tovarășe Nieolae Ceăușescu, să facem tot ce depinde de noi, pentru a ajunge la sfîrșitul cincinalului la reaiizări care să depășească anual cifra de un milion de tone de cărbune cocsificabil și energetic".

DOTARE. grijacomitetului sindicatului de la I.M. Bărbăteni, căminul de nefamiliști al minei fost dotat cu o masă tenis, jocuri de șah

bul căminului va fi dotat și cu un nou televizor.APICOLA. Pînă la 1 februarie a.c. se face înscrierea, la secția apicolă, a stupilor proprietate perso- nalală ai apicultorilor municipiu^ In caz de înscriere, apicultorii pot pierde drepturile membru al asociației cătorilor de albine.

ATELIERUL ARTELOR. Joi, la Casa de cultură, în- cepînd cu ora 18, o nouă ediție a „Atelierului artelor" dedicată Luceafărului poeziei românești. Participă actorul Ion Carami- tru, interpreții de operetă Dorin Teodorescu și Cleopatra Melidoneanu. (Al. H.) METEOROLOGICA. Ieri dimineață, mercurul ter- mometrului arăta, în Petroșani, minus 8 grade, iar în Paring minus 11 grade Celsius. La munte, condiții din cele mai bune pen-

■ tru practicarea schiului : stratul de zăpadă măsoară .80 cm. (G.S.)RECORD. Peste 20 000 de lei. La atît se cifrează vînzarea produselor de co- fetărie-patiserie pe care u- nîtatea de cofetărie nr. 364 din Petroșani, condusă de Maria Bușe, a realizat-o duminică. Delicioasele produse — vîndute în majoritate „la pachet" — au fost preparate de laboratorul din Petrila, condus de Iosif Demeter. (Al. H,)ORANJADA. Inia—ade

văr, cooperativa bucu- reșteană „Chimica" produce oranjadă la plic, din 25 gr praf se poate prepara, pim dizolvare în apă minerală, sifon isau apă rece, un pahar de oranjadă. Nu aruncăm... praf în ochii merceologilor din Valea Jiului, ci răspundem unor interpelări ale cititorilor care și-au procurat astfel de plicuri din alte orașe ale țării. (I.V.)PARAPET. Gospodarii orașului au reparat parapetul de protecție a căii

ferate din zona minei Livezeni, pe o lungime de 1800 de metri. Lucrarea, în valoare de o jumătate de milion, trebuie, la rîn- dul ei, „protejată" împotriva celor care | că stricăciuni. Este în interesul tuturor să contribuie la prevenirea unor

N
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I

din ne- își de cres- Tot- soli-
a de etc., necesare petrecerii într-un mod cît mai plăcut a tim- odată, apicultorii care____pului liber. După cum ne cită faguri pentru noul șe- informa tovarășul Zaharia zon sînt invitați să predea Parasca, ■ președintele co- ceara la magazinul de miletului sindicatului, clu- profil. (I.D.)

Iî pu I ini I Pa Qi
Inedorite accidente. (S.B.)

Rubrică realizată de
Gh. OI.TEANU I
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In întreprinderi, in
stituții, în viața socială, 
au loc o mare diversi
tate de fapte care pun 
în evidență conținutul 
nou al relațiilor dintre 
oameni. Astfel se ex
primă, în forme convin
gătoare, însuși procesul 
de educație, de dezvol
tare a conștiinței la 
nivelul vieții din socie
tatea noastră socialistă. 
O componentă impor
tantă a educației este 
cunoașterea legilor ță
rii, determinînd 2 
marea atitudinii de res
pect pentru tot ce au 
creat și înfăptuiesc oa
menii muncii, Jar și, a 
comportamentului civi
lizat, de 
laborare, 
viață.

„Curier 
o pagină 
re periodic și va 
tribui, prin 
tematică și 
ția densă 
concrete, la educația ju
ridică a tuturor oame
nilor muncii din Valea 
Jiului, la cunoașterea 
și respectarea legilor 
țării. In cadrul acestei 
pagini vom iniția și o 
rubrică destinată scri
sorilor și întrebărilor 
oamenilor muncii care 
își vor găsi un răspuns 
competent," oferit de ju
riști. la „Poșta paginii".

for'

ajutor și co
in muncă și

juridic" este 
care va apa- 

' i con- 
diversitatea 

semnifica* 
a faptelor

Întărirea legalității socialiste — 
cerință a dezvoltării societățiiIn grandioasa activitate de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, respectarea riguroasă a legislației constituie obligația fundamentală a tuturor oamenilor muncii. înfăptuirea < neabătută a legalității socialiste este rodul gîndirii și activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretarul general al partidului, militant consecvent pentru dreptate și adevăr, pentru respectarea drepturilor și năzuințelor lomului, a libertății și demnității lui.Aplicarea normelor de drept constituie o cerință obiectivă care își găsește, în cele din urmă, expresia deplină în concordanța dintre voința exprimată în lege de către popor și conștiința fiecărui cetățean cu privire la necesitatea respectării riguroase a tuturor normelor și prevederilor legale.Noua concepție care se desprinde din documentele Congresului al XITI-lea al partidului conduce, implicit la necesitatea ca organele statului să vegheze în continuare „la respectarea neabătută a legilor, luînd măsuri împotriva oricărui încalcă ordinea, legile și normele de con

viețuire socială". Va trebui să se acționeze astfel îneît nimeni să nu se poată sustrage răspunderii dacă aduce prejudicii intereselor poporului, intereselor patriei .noastre socialiste, dar în același timp nimeni să nu sufere rigorile legii dacă nu este vinovat. întărirea legalității socialiste, se accentuează în documentele Congresului al XIII-lea al partidului, este de neconceput fără „participarea maselor populare la întreaga activitate de apărare a socialismului, a independenței și suveranității țării", fără o conlucrare permanentă a organelor de stat cu oamenii muncii.

Intl—adevăr, numai prin participarea tuturor cetățenilor la apărarea valorilor sociale se pot realiza dezideratele ce decurg din conceptul de legalitate. Fun- damentînd teza întăririi legalității socialiste ca una din premisele lărgirii continue a democrației muncitorești revoluționare. secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a subliniat că respectarea legilor este obligatorie pentru toți cetățenii țării, pentru toate organele de stat și că nimeni nu are dreptul să se prevaleze de funcțiile deținute pentru a încălca sau nesocoti sub orice formă legile țării.In deplină concordanță cu această concepție, spiritul de dreptate și echitate se afirmă, plenar, într-un mod nou, revoluționar, edifieîndu-se un sistem de drept original, organic și armonios, pe deplin închegat, corespunzător voinței și intereselor întregului popor. Asigurarea respectării legalității nu poate fi separată de efortul de prevenire și combatere a manifestărilor antisociale. întreaga activitate desfășurată pentru combaterea manifestărilor antisociale trebuie să se realizeze respectîndu-se cu strictețe dispozi- țiunile legii, se întemeiază pe respectarea neabătută a acestora și este garantată de organele specializate ale statului cu contribuția activă a colectivității.întărirea legalității socialiste și a or- ; dinii de drept implică și o intensificare a activității de ridicare a conștiinței socialiste, revoluționare a tuturor oamenilor muncii, cultivîndu-se dragostea față de patrie, răspunderea și atașamentul față de popor, față de mărețele cuceriri revoluționare din anii socialismului.
Mircea COSTINAȘ, '

Președintele Judecătoriei Petroșani

Un principiu fundamental 
al orinduirii noastre

al orîn-consacrat
Dreptul la muncă și îndatorirea de a munci reprezintă laturile inseparabile ale aceluiași principiu fundamental duirii noastre,de Constituția Republicii Socialiste România care, în art. 18, prevede că : „In Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la muncă. Fiecărui cetățean i se asigură posibilitatea de ’ a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul economic, administrativ. social sau cultural, remunerată după cantitatea și calitatea sa...“.Prevederile Constituției au fost reluate și dezvoltate de Codul Muncii.Societatea noastră socialistă are ca specific nu numai proclamarea drepturilor, ci și constituirea u- nor garanții care să facă posibilă transformarea lor într-o realitate concretă. O garanție deosebit de importantă a dreptului la muncă este aceea de ordin economic, consecință a dezvoltării- continue a economiei naționale, pe baza planului național unic de

h

dezvoltare economico-so- cială, asigurîndu-se în permanență existența locurilor de muncă.O altă garanție a dreptului la muncă este cea de ordin politic, izvorîtă din sistemul nostru politic .și social-economic, în care întreaga putere de stat a- parține poporului, oamenii muncii participînd la viața social-economică în calitate de proprietari ai mijloacelor. de'producție și, în același timp, producători șj beneficiari ai tutu
ror valorilor materiale și spirituale.’./Viaturi de garanțiile de ordin economic și poliție, realizarea dreptului la muncă se bucură și de importante garanții juridice. Acestea își găsesc temeiul prevederile Codului stabilește generalal relațiilor de muncă in societatea noastră — șl în celelalte acte normative din domeniul muncii —care reglementează în a- mănunt toate elementelecare conduc la realizarea dreptului la muncă. Garantarea dreptului la muncă este strîns legată de asigurarea stabilității și egă- l.tatea de tratament în muncă. In țara noastră au dreptul la muncă toți cetățenii, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă sau religie. Măsurile speciale de ocrotire a femeilor și tinerilor constituie tot o concretizare a acestei egalități depline.

înMuncii —- care cadrul legislativ

deci, de celelalte drepturi;încadrarea unei persoane _într-o unitate socialistă se care se pot exercita numai face în raport cu nevoile unității, ținîndu-sc seama de aptitudinile, “. pregăti rea profesională și preferințele sale, precum și de îndeplinirea altor cerințe specifice muncii pe care urmează să o presteze în condițiile legii.- încadrarea se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă, conform art. 64 C.M., Legea nr. 3/1983 stîpulînd la art. 6 : „Fiecare om al muncii, la încadrarea în muncă într-o unitate socialistă, va semna uri angajament individual cuprinzînd obligațiile ee-i revin".Contractul individual de muncă se încheie în scris și cuprinde clauze privind atît obligațiile persoanei de a-și îndeplini sarcinile ee-i’ revin, cu respectarea ordinii, disciplinei și a legilor țârii, precum și a normelor unității de a a- sigura condițiile corespunzătoare bunei desfășurări a activității. Contractul cuprinde prevederi privind remunerarea, în raport cu munca prestată, și acordarea celorlalte drepturi ce i se cuvin, precum și alte clauze stabilite de părți. Contractul de muncă se încheie pe durată nedeterminată. In a- numite situații. speciale poate fi și pe durată determinată. Potrivit art. 7 din Codul Muncii (Legea devotament, față nr. 10/1972), pot încheia contracte de muncă persoanele ce au 16 ani împliniți, avînd aceleași drepturi și obligații ca și persoanele majore, în ceea ce privește încheierea și executarea unui contract 
de muncă. Spre, deosebire,

de la majorat (18 ani), dreptul la muncă se poate exercita și de la etatea de 16 ani, iar în diții speciale ani împliniți.In spiritul art. 64, lit. x, niat din Legea nr. 5/19.78, încadrarea în muncă a ... personalului din șecții, a- teliere sau formații de lucru se hotărăște de adunările oamenilor muncii din aceste unități. Potrivit prevederilor art. 61 din Codul Muncii, la încadrarea în funcție, personalul din a-; palatul de stat depune un jurănșînt de loialitate față; de statul nostru socialist, față de clasa muncitoare și de întregul popor. Art. 1 și 2 din Legea nr. 1/1975 mai prevede următoarele: „Membrii organelor de stat alese, precum și personalul unităților socialiste prevăzute în această lege, .vor depune la investirea lor în funcțiile care le sînt încredințate, un jurămînt credință și devotament ță de patrie și statul cialist, R.S.R.". Art. .... al. 2 din Legea nr. 5/1978, modificată si completată prin Legea nr. 24/1981. prevede că „membrii consiliului oamenilor muncii, după alegerea sau numirea lor în organul de conducere colectivă, depun ju- rămîntvl de credință și . i de Republica Socialistă România. Jurămîntul se depune în ' ' ' r "a

anumite cotiși de la 14prevederilorultimul, ali-

de fa- so- 61.

fața adunării generale oamenilor muncii",
Ion MORARIU, 

consilier juridic principal. 
Combinatul Minier 

Valea Jiului

Răspundere șl exigențăMutațiile petrecute în conștiința oamenilor se exprimă în viața de zi cu zi a ' municipiului nostru, prin minunatele fapte de muncă ale minerilor, e- nergeticienilor, constructorilor de mașini.In contrast cu acestea, continuă să persiste o seamă de manifestări străine climatului de viață socialist. Un instrument legal, puternic și eficient, de combatere a acestor manifestări îl constituie Decre
tul 153/1970, pentru stabili
rea și sancționarea unor 
contravenții privind regu- Așa este 
Iile de conviețuire socială, 
ordinea și liniștea publică. Acolo unde munca educa- roa dele, trebuie

Iile de conviețuire socială, încalcă ordinea și tulbură liniștea publică.Trăsăturile comune indivizilor ajunși înjudecății pentru astfel de abateri sînt. în primul rînd,
ale fața

IN APARAREA ORDINII 
ȘI LINIȘTII PUBLICE

tivă nu-și arată este limpede că să intervină legea, să acționeze cu toată severitatea asupra elemente] or retrograde, care sfidează regu-

fuga de muncă și consumul exagerat de băuturi alcoolice. Pentru astfel de abateri, cazurile de pedepsire sînt destul de multe.Petru Căldărar, din Petroșani, ajuns la 56 ani, fără profesie șl neîncadrat în muncă. A suferit 5 condamnări pentru parazitism. Recent, pe baza articolului 1, lit d, din decretul amintit a fost condamnat la 6 luni închisoare. Aceeași pedeapsă au ■primit-o Dorel Stancev (5

luni închisoare), care „cumulase" încă patru con-, damnări, un „întreținut" de profesio, cum era Dumitru Bodea, și alții. Pentru bătăi, scandaluri și alte fapte care au tulburat grav liniștea publică în căminul de nefamiliști din Urieani, Albert Ferencz, Cuzuma Iancu și Olah Istvan au fost sancționați cu închisoare contravențională între 1—2 luni. ’reManifestînd exigență, organele de justiție din municipiul nostru analizează cu atenție fiecare caz, a- plicînd prevederile legii printr-o individualizare corectă a sancțiunii, pentru a determina pe fiecare contravenient să simtă rigorile legii și consecințele încălcării ei.
TRACTORIST DE... 

OCAZIE Cazuri și.

Aurel COMȘA, 
Vicepreședinte al 

Judecătoriei Petroșani

necazuriMașinist la T.M. Vulcan, Ion Cliudin a plecat,, prin oraș, eu un IFRON. La plimbare. Deși nu era autorizat să conducă asemenea utilaj. Volanul IFRON- ului nu l-a ascultat (normal, nu ?) și tractorul a luat-o razna de pe partea carosabilă, nimerind (in ce credeți ?), într-un balot cu , geamuri ale A.C.M. In felul acesta, „mastodontul" de metal a distrus 150 mp de geam. Tractoristul de ocazie a fugit de la locul faptei. După ce a fost gă- , sit, a plătit frumușel suma

S-A ARS. CU MINA LUI CUAnul trecut, prin Viorel Jiveț lucra la cărcarea silozului colector de la orizontul 260 al l.M. Lupeni. Intîmplător, a gă- șit (atenție, în mină), 6 cutie de chibrituri, abandonată în subteran de un. alt nimicitor care încălca- se legea. Imprudent, Viorel Jiveț a aprins un chibrit. In felul acesta, metanul a luat foc, iar cel care, probabil, nu ci tise povestea „Fata cu chibrituri", a suferit arsuri la in îi ni și față, de 4000 lei (prețul geamu- A fost internat de ui rilor sparte) și, timp de uri ari, va sta, nu în spatele. geamurilor, ci al gratiilor... Fiecare, conform legii, plătește oalele sparte...

vară, des-

foan DRAIA, 
procuror șef al 

Procuraturii Locale 
Petroșani

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J., 

cu sprijinul grupei de 
lucru din Petroșani a 

Asociației Juriștilor

ce-o fi vrut să facă Nicu- liță Guia cu vițelul 1 -Jiveț s-a ars, de fapt, mina Iui..»
POVESTEA CU VIȚELUL...După ce îngurgitase mai multe pahare eu băutură, Niculjță Guia, muncitor la 1ACMM, a himenit în ogradă bătrmei Zamfira Nics, în vîrstă de 76 ani, de unde a intenționat să-i fure un... vițel ! Femeia l-a surprins. Niculiță Guia a lovit-o și apoi a, Pentru rie, susnumltul a fost pe- te la plata

TRENULE, MAȘINA. 
LUNGA’Vechiul cîntec își farmecul lui. Dar mergi cu trenul, simț te obligă șă-ți peri bilet.' Altminteri,

fugit.tentativă de tîlhă-depsit cu 3 ani de îrtehi-

are dacă bunul cum- , Pă" țești ca Parasciiiva Rădoi, din Petrila, și: EugeniaIoniță, din. Urieani, care, conform prevederilor articolului 4 din Decretul nr. 329/1966, au fost sancționate eu 30 zile închisoare contravențională și obliga- ' i sumelor. repre- zentînd taxa de călătorie Atenție, deci, ctimpărați-vă bilete de tren, nu mizați pe... „nașul" 1
Cornel CIUCIAN, 

procuror șef adjunct 
Procuratura Petroșani

soare. Deoarece mai bene- Și suprataxelor, ■nță ficiăse de clemența în spital, dar a. fost și fiindu-i grațiat uncondamnat la 8 luni în- pedeapsă de 160 ziichisoare, cu. executarea, pe- «ista 1 s-a revoca'depsei la locul de muncă s-a adăugat ia cei . t(altul, nu la mina !). Viorel întrebarea care d.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat modul cum se acționează pentru 

modernizarea produselor și reducerea 
consumurilor de materii prime

{Urmare din pag. 1)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că 
au fost obținute unele re
zultate bune în activitatea 
de asimilare a procedeelor 
tehnologice noi, de realiza
re a unor produse de ni
vel tehnic ridicat, de re
ducere a consumurilor de 
materii prime, materiale, 

combustibili șl energie.
Secretarul general al 

partidului a arătat că re
zultatele obținute nu se 
situează încă la nivelul ce
rințelor, al posibilităților 
existente în fiecare ramură 
șl unitate economică, rea- 
lîzîndu-se încă în multe 
locuri produse cu consu
muri ridicate. De aceea, 
conducătorul partidului și 
statului a cerut să se ac
ționeze, în continuare, cu 
mai multă fermitate, cu întreaga răspundere, pen
tru găsirea de soluții noi, 
dt mai eficiente, pentru realizarea unor produse de 
înaltă calitate, competiti
ve pe plan internațional, 
cu consumuri cît mai mici.Evidențiind o serie de 
soluții tehnologice avansate, secretarul general al . partidului a subliniat necesitatea de a se acționa 
mai hotărît pentru introducerea acestora imediat în producție, pentru generalizarea lor în întreaga ramură de profil.

Au fost criticate o serie
A 
întreprinderea 

minieră Aninoasaîncadrează 
pensionari limită de vîrstă 

pînă la 55 de ani 
pentru executarea unor operații de betonare 

a lucrărilor miniere din subteran 
Informații suplimentare la biroul OPIR 

— telefon 43616.

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă Petroșani 
prin intermediul exploatărilor de gospbdărie 

comunală și locativă din Petroșani, Petrila, 
Vulcan, Lupeni și sectoarelor din Aninoasa 
și Uricani. execută pentru populație și unități 
socialiste următoarele categorii de lucrări

— parchetări
— faianțări
— zidărie
— zugrăveli, vopsitorii
— instalații sanitare și termice
— anexe gospodărești

— diverse lucrări de prestări în con
strucții

de situații în care sarcinile stabilite în domeniul reducerii consumurilor nu au fost îndeplinite, în care se acționează cu încetineală pentru modernizarea proceselor de fabricație, se întîrzie aplicarea măsurilor concrete de îmbunătățire a parametrilor tehnico- funcționali ai unor produse prevăzute în programele aprobate. / _./ ;S-a indicat ca, în viitor, atît în ‘domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice, cit și în activitatea productivă, reducerea consumurilor de orice fel să la în considerație produsul de bază, rezultatele obținute trebuind să se regăsească în diminuarea consumurilor și a cheltuielilor generale pe ansamblul ramurii/Reducerea consumurilor materiale, de. combustibili și energie, a arătat secretarul general al partidului, trebuie să aibă loc în același timp cu îmbunătățirea permanentă a parametrilor tehnico-funcționali ai tuturor produselor, cu ridicarea fiabilității acestora, cu creșterea competi- tivității Ier >A fost stabilită sarcina de a se. continua acțiunea de specializare a unor U- nități pe produse, ansam- ble și subansamble, în vederea ridicării tehnicității producției, creșterii productivității muncii, mic

șorării cheltuielilor de fabricație, obținerii unei e- ficiențe sporite.Secretarul general al partidului a insistat asupra importanței realizării integrale de către industria noastră a sistemelor și e- chipamentelor de automatizare destinate tuturor ramurilor economiei naționale. :In cursul acestei cuprinzătoare analize s-a a- rătat că în acțiunea de reducere a Consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie sa se aibă în vedere în permanență rezultatele cele mai bune obținute în acest domeniu pe plan mondial, pentru a situa produsele românești la nivelul acestora. ■/;' ///; ■-"■ /.Tovarășul N i c ol a e Ceaușescu a cerut miniștrilor, tuturor cadrelor de conducere, specialiștilor să definitiveze, în cel mai scurt timp, valorificând experiența deja dobîndită, pe baza unor criterii unitare pentru toate sectoarele de activitate, programe speciale pe -ramuri, pe etape, care să asigure în următorii ani o reducere a consumurilor cu 30 la sută pe unitatea, de produs,Secretarul general alpartidului a insistat înmod deosebit asupra tipizării produselor, subansam-
Mica publicitateSORA Bagy Maria cu familia îi urează fratelui Mi- șu cu ocazia împlinirii a 50 de ani și a ieșirii la pensie, multă sănătate și „La mulțî ani !“. (5804) 

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIILE Irimie mulțumesc celor care prin 
prezență și fiori au fost alături de noi în încercarea 
grea pricinuită de decesul soției, mamei, surorii, 
cumnatei, soacrei și bunicii noastre

IRIMIE ANA
’ (5801)

ÎNDOLIATA familie mulțumește tuturor celor 
care ne-au fost alături prin prezență în momentele 
grele ale dispariției iubitului nostru soț, tată, socru și 
bunic

GREDINA FRANCISC
(5800)

FAMILIILE Zubereț și Csaszar mulțumesc pe 
această cale celor care au fost alături în greaua în
cercare pricinuită de dispariția celei care a fost 

domn magyarassy irina
Nu o vom uita niciodată. (5808)

Un gînd pios cu adîncă recunoștință memoriei 
iubitei noastre soție și mamă de neînlocuit, veșnic 
prezentă în inimile noastre

ANA OPRIȘ (Anuța)
la 8 ani de Ia trista despărțire. (5787)

blelor, reperelor și materialelor, a respectării stricte a prevederilor legale în acest domeniu.Analiza a permis evidențierea rolului însemnat al cercetării științifice ** proprii în sporirea producției și a calității produselor, în promovarea largă a progresului tehnic și creșterea continuă a productivității muncii, valorificarea superioară a întregului potențial material, tehnic și liman de care dispune industria noastră, în stabilirea celor mai eficiente mijloace de diminuare a consumurilor specifice — sarcină prioritară ce stă în fața tuturor oamenilor muncii, a întregii economii naționale.Această întîlnire de lucru cu cadre de conducere, specialiști din sectoare deosebit de importante ale e- conomiei, desfășurată în- tr-un spirit de înaltă exigență, constituie o nouă expresie elocventă a preocupării statornice a conducătorului partidului și statului pentru îndeplinirea ritmică, integrală, la toți indicatorii, a planului, pentru modernizarea continuă a producției, ridicarea permanentă a nivelului teh- _lîîc și calitativ al produselor, pentru creșterea rentabilității și eficienței în toate domeniile de activitate. /
(Agerpres)

PIERDUT certificat absolvire 8 clase pe numele Muntean Valentin, eliberat de Școala generală nr. 5, Petroșani, în anul 1984, II declar nul. (5783)
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iembrie! Căpitanul răzbunării ; Unirea : Fata
care vinde flori; Parîn- 
gul: Căsătorie cu repetiție.PETRILA i Amintirea unei mari iubiri.LONEA: Generalul Gramofon.. . . . . .:

VULCAN — Luceafărul:Succes, inspectare !LUPENI — Cultural S Clinele electronic.
URICANL Zică ce vor 

zice.

NOTA: Pentru informații, sugestii, sesizări, vă 
puteți adresa zilnic între orele 8—12 la secretariatul 
întreprinderii, telefon 42472, biroul comercial ali
mentație publică, telefon 41220, precum și în „Jur
nalul cumpărătorului" la unitățile alimentare.

IMPORTANT: Adresîndu-vă zilnic cu toată
încrederea, unităților amintite mai sus, veți fi be
neficiarii unor meniuri bine pregătite, garantate de 
cei mai buni bucătari și cofetari.

SERVIREA MESEI DE PRINZ PENTRU 
CONSUMUL LA DOMICILIU

cu meniuri diversificate, la comandă, la preț 
de 13 iei de persoană, între orele 12-16,30 la 
următoarele unități: - / -

■ PETROȘANI - Res- le a orașului, telefon 
taurantul „Parîngul”, 42200, restaurantul 
din cartierul Aeroport „Bulevard", din zona
I, telefon 42923, beră- noului cartier Pefro- 
ria „Carul cu bere", șani-Nord, telefon 
din cartierul Aeroport 41951.
II, telefon 43642, res- ■ PETRILA - Res- 
taurantuLcantină, din taurantul „Transilva- 
zona cartierului Her- nia” din zona cartie- 
mes, strada fire Pinti- rului 8 Martie, telefon 
lie nr. 1, telefon 44521, 50974, . restaurantul 
restaurantul „Cerna", „Cotnari" din zona 
din zona pielii centra- pieței centrale Lonea.

• Zilnic, se oferă 
preparate și semipre- 
parate tip „Gospodi
na" în sortimente di
versificate din : came, 
pasăre, pește, legume 
(salată de beuff, ouă 
a la russ, salată orien
tală), paste făinoase, 
ouă, dulciuri de bucă
tărie și produse de co
fetărie - patiserie (di
ferite prăjituri, blaturi 
simple pentru torturi, 
foi de cremeș, foi de 
doboș) în următoarele 
unități : ■■■'.

• Unitățile alimenta
re (1 și 22) cu autoser
vire din zona cartiere
lor Aeroport l-ll; ali
mentara cu autoservi
re (131) din cartierul 
Carpați; alimentara cu 
autoservire (16) din zo
na piețiî centrale; ali
mentara cu autoservire 
(37) strada Republicii 
90, colț cu strada Ni
colae Bălcescu; ali

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin. întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara; ;........ ■?■/.
- țv20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,30 Pentru acest timp «— emisiune de versuri și cîntece (c).20,40 Cabinet de informare politico-ideolo- gică.

21,00 Film artistic. (c). 
Pescării curajoși.21,50 Telejurnal.

mentara cu autoservire 
(17) din zona centrală 
a cartierului Petroșani- 
Nord; alimentara cu 
autoservire (26) de lin
gă laboratorul de co
fetărie din Petrila; ali
mentara cu autoservire 
(42) din zona cartier 8 
Martie din Petrila;.. afi- 
mentara cu autoservire 
(31) din zona pieții cen
trale din Lonea și ali
mentara cu autoservi
re (150) din Lonea, 
stația terminus.

Consumați cu încre
dere preparatele și 
semipreparatele ofe
rite zilnic de unitățile 
noastre !Bine pregătite și gustoase, executate de cei mai buni meseriași în arta culinară și de cofetărie, preparatele noastre răspund tuturor exigențelor consumului rațional.
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