
scandat „Ceaușescu-P.C.R.!“,In cea de-a doua zi avizitei de lucru in Județul „Ceaușescu și poporul !“. Caraș-Severin, tovarășul ~Exprimînd marea bucu- Nicolae Ceaușescu, secretar rie a cetățenilor Bocșei de general al Partidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, s-a întîlnit cu 
noi colective de oameni ai muncii din unități industriale și agricole. In cadrul acestei noi și exigente analize au participat reprezentanți ai organelor locale do partid și de stat, conducători ai unor ministere economice, specialiști.împreună cu secretarul general al partidului, la vizită participă tovarășii To- , sif Banc, Virgil Câzacu, Gheorghe Rădulescu și Iile Verde!. '•/ ’ ’ ‘Dialogul de lucru din cea de-a doua zi a vizitei a început la întreprinderea de construcții ’ metalice . Bocșa.La aterizarea elicopterului. din mii de piepturi au izbucnit orale și ovații. S-a

A

a-1 avea ca oaspete drag, primarul orașului, > Gheorghe Avram, a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu, la coborârea din elicopter, un călduros bun-vfenit, sănătate, viață gă și putere de că în, fruntea partidului și statului nostru.O gardă militară a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Un grup de pionieri, de tineri și tinere în costume naționale l-au înconjurat cu emoție și bucurie pe secretarul general al partidului, oferindu-i buchete de flori.A urmat un moment de . adîncă semnificație : Minerul Vasile Rudăreanu, a adus, în numele detașament de: clasei noastre

lun-mun-

acestuifrunte al muncitoare,

un salut revoluționar conducătorului partidului și statului nostru — primului miner de onoare al țării."De aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre primul obiectiv gl vizitei — întreprinderea de construcții metalice.La sosirea în incinta întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat do loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Dimi- trie Galii, directorul uzinei, de reprezentanți ai Consiliului oamenilor muncii, de numeroși muncitori. In fața unor grafice si machete, gazdele înfățișează .' evoluția întreprinderii, dinamica principalilor indicatori economici.In discuția care are loc, gazdele prezintă tovarășului : Nicolae Ceaușescu realizările lor;
• (Continuare în pag. a 4-a)

începereaIn cursul . diipâ-amiezii de.joi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a început-o vizită de lucru in județul Cluj.Secretarul generalJ- al partidului este însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Iosif-Banc, Virgil Cazacu, Gheorghe dulescu, Ilie Verdeț, Ursu.Obiectivul central al zitei îl constituie examinarea la fața locului, în cadrul unui cuprinzător dialog cu organele local ■ de partid și de stat, ci cadre de conducere din economie, cu specialiști și oameni ai m incii. a stadiului realizării sarcinilor ce revin a-

Raionvi-

cestui județ din hotărârile Congresului al XI-lea și Conferinței . naționale ale partidului, stabilirea căilor și mijloacelor concrete menite s,ă impulsioneze întreaga activitate economi- co-soeială. ,Locuitorii meleagurilor clujene l-au întîmpinat pe secretarul general al partidului cu simțăminte de aleasă stimă, de adîncă dragoste și recunoștință pentru neistovita sa activitate revoluționară consacrată binelui poporului și al țării, sporirii prestigiului României socialiste in lume.In apropiere de Cîmpia Turzii — care a constituit prima etapă a vizitei in a- cest județ — tovarăș ii Nicolae Ceaușescu a fost

întîmpinat de o mulțime care a aplaudat îndelung, aclamînd cu putere, scandând cu însuflețire „Ceaușescu -—. P.C.R.!",„Ceaușescu și poporul!".Dînd expresie sentimentelor tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, primul secretar al Comitetului județean al P.C.R., tovarășul Ștefan Mociița, a adresat secretarului general al partidului, președintele țării, un călduros bun venit.O gardă constituită în cinstea sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, alcătuită din ostași și membri ai detașamentelor patriotice și ai formațiiyiilor de pregătire , a tineretului, pentru apărarea patriei a prezen-
• (Continuare în pag. a 4-a)
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pen- viață și context

_ teaqul roșu SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXIV, NR. 8 097 VINERI, 15 SEPTEMBRIE 1978

La început de an școlarNoul an școlar chide astăzi în muncii creatoare rată de întregul nostru por pentru înfăptuirea tărîrilor Congresului XI-lea Ș> Conferinței ționale ale partidului, ; tru transpunerea în a politicii sale interne externe. In acest învățamîntul este chemat, împreună cu toți factorii educativi ai societății noastre socialiste, să participe tot mai intens la formarea și desăvârșirea omului nou, promotor al noului în viață și muncă, constructor competent ăl comunismului pe pămîn tul României.Invățămîntul este .o parte componentă a vieții sociale cuprinsă într-o amplă acțiune de creștere a eficienței, de transformare a cantității într-o nouă calitate. Școala, procesul de instruire și educare a tinerelor generații din Valea Jiului, este integrată în această activitate Complexă și de înaltă responsabilitate socială. In cadrul consfătuirilor care au precedat deschiderea anulai de învățămînt, peste 150 de cadre, didactice au . formulat idei noi care să sporească conținutul educativ al lecțiilor, caracterul activ și formativ al școlii. A- ceastă nouă etapă în viața școlii va trebui să constituie un adevărat salt spre calitate în întreg procesul șț instructiv-educativ, pornind de la baza material- didactică și condițiile sp

se des- climatul desfășu-
t Jl

■

perioare oferite astăz.i vățămîntiilui. Eficiență din partea învățămîntului însemnează integrarea rapidă a elevilor dintr-o treaptă școlară în alta sau în viața social-economieâ si un comportament ireproșabil în societate, potrivit normelor: eticii ș!i echității, socialiste. Dar pentru a se atinge acest nivel, de. eficiență deplina a învățământului, deci de conștientizare și manifestare activă ă u- nor calități moral-intelec-tuale ale elevului, în în- • iConhnuare în pag. o 2-«#

tregul proces de pregătire a tinerelor generații —■ do la grădiniță și pină la învățământul liceal și si*pe-> rior — trebuie să fie prezentă calitatea și oxigen-, ța. Este oportun ca in a- ceastă zi de deschidere a noului an de învățămînt: să reafirmăm că rezultatele instructive și educative ale școlii sini determinate de calitatea relațiilor stabilite în timpul studiului
Astăzi, la posturile noastre 

de radio și televiziune
Cu prilejul vjzitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretarul generai al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România in județul 
Cluj, și al deschiderii anului școlar și universitar 
1978—Î979, astăzi va avea loc în municipiul Cluj-Na- 
poca o mare adunare populară. Posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct această manifestare 
care va avea loc în jurul orei 12,30.

Raid-anchetă prin punctele termice

Care este „temperatura44 
pregătirilor 

pentru sezonul rece?
• Sint punctele termice pregătite pentru a putea 

face față solicitărilor in iarna care se apropie ?
• Se respectă programul de distribuire a apei 

calde ?Iată două întrebări la care .am. căutat să aflăm răspunsul in raidul anchetă recent întreprins la diferite puncte termice dintr-u- nul din cele mai mari o- rașe ale municipiului nostru — Vulcan.Pentru începui am poposit la punctul termic nr. 6‘ din cartierul Coroești, care alimentează cu apă caldă și rece blocurile Fl. F2, F3, D2, D8, D9 și Complexul comercial „Mercur". Pe manipulanta de vane Constantina Ciobanu am găsit-o ncori mai avem sesizări căfăcînd curățenie. „Sîntem apa nu ajunge pină ,1a e-pregătiți în orice moment tajele superioare, dar astapentru a da căldură — ne spunea dumneaei. Diferitele reparații s-au făcut încă din vară. Programul de distribuire a apei calde te de 8 ore Zilnic. O zi A 4

dimineața, una dupâ-amia- ză. In ultima vreme n-am mai avut reclamați! din partea cetățenilor eu privire la apa caldă".Și la punctul termic nr. 4 am constatat că reparațiile au fost in întregime executate. S-a făcut înlocuirea aparatelor de con- tracurent, a vanelor și ven- tilelor defecte etc. „Noi a- limentăm blocurile El, E2. E3 și F-urile — ne relata manipulanta Zamfira Voi- can. Este adevărat că n- 
nu e vina noastră, presiunea cu care vine apa de

Gh OLTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Nu aruncînd vina unui pe altul, ci

realizareaPentru activitatea de construcții din Valea Jiului în cadrîțl T.C.Il. funcționează Grupul de șantiere Petroșani, deservit de Stația de utilaje și transport Livezeni, ea unitate prestatoare.1 Avînd același for tutelar, Trustul de construcții, cele două u- nități, e firesc, trebuie să-și concentreze eforturile tr-o singură 
realizarea 
termen a 
ciale.

în- direcție : 
integrală și in 
investițiilor so-

Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-aj

Echipa de dulgheri 
condusă de comunistul 
Ion Mănărăzan montea
ză cofrajele Ia blocul 
K4 din .Lupeni.

U' <■
.

• ■ •țps’wyi

1
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Colaborarea dintre cele două unități nu se soldează întotdeauna insă cu rezultatele scontate, tivești. Mărturie- stau numeroasele rămîneri în urmă pe șantierele de construcții. Motivul ?... In timp ce constructorii consideră că o mare parte din vină o au cei de la S.U.T. pentru ne- repartizarea numărului de mașini solicitat, pentru desele defecțiuni ale acestora etc. etc., la S.U.T. aduc drept argument 

irele de plan. Astfel, după 8 luni, coeficientul total de realizare a prestațiilor este de 113 la sută. Aparent, S.U.T. iese,, deci din culpă. Totuși, dacă aprofundam puțin analiza constatăm că. deși global sarcinile de plan sînt realizate, aceasta nu se intim- plă și pe categorii de prestații. La transport, do -pildă. se înregistrează o depășire de peste un milion de lei, iar la utilaje o ne- realizare de 150 mii lei. Dar paradoxul este altul. Constructorii nu reclamă funcționarea utilajelor (macarale, buldozere, excavatoare etc.) care, în general merg bine (deși ca plan există rămîneri în urmă), ci tocmai activitatea de transport din care S.U.T. Livczenj își face un titlu de glorie, invocînd milioanele de lei cîștigate.

Producție 
record la

I. M. Lupeni

co- 
“i

Lu- 
într-o

Hotăril să-și realize 
ze angajamentele, 
lectivul de oameni 
muncii de la I.M. 
peni a extras 
singură zi 6207 tone de 
cărbune. De fapt, din 
ziua de 13 septembrie 
a.c. mina a început să-și 
realizeze și să depășeas
că ritmic planul de pro
ducție. Sectoarele VII, 
III, IV și VI au obținut 
un plus de 66, 69, 83 și, 
respectiv, 87 tone de 
cărbune.

Obținerea acestor re
zultate a fost posibilă 
prin funcționarea din 
plin, fără întrerupere, a 
complexelor mecanizate, 
prin îmbunătățirea ac
tivității de transport și, 
mai ales, prin asigura
rea cu goale. Brigăzile 
conduse de Ion Budili - 
ceanu, Ion Kacso, Lasz- 
lo Matyus, Constantin 
Lupulescu, Teodor Bon- 
calo și Ion Sălăgean, 
împreună cu ortacii de 
muncă, sint dintre cei 
care au satisfacția aces
tor realizări.

Avram MICA, 
corespondent, Lupeni
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Aproape se ivesc dintr-un Prudenți,

cons- doar efec- dar tot

că popul, tală.
In juri

c-Pe băncile școlii ti-

Imagine din biblioteca clubului sindicatelor din Vulcan.

Instantaneu înaintea începerii școlii. Elevi mari și 
mici probează cu „seriozitate" uniformele.

a obiectivelor

m T.

(Urmare din pag. I)

• HJ r ni ar 6 din oaj. 8 „Nil am mașini suficiente", --------------------------------- -----spune constructorul. „Am
b a mijloc de septembrie, eînd castanii încep să !a rimeze frunze ’ arămii, pași repezi se aștern pe trotuare, avalanșe de ghiozdane și serviete se agita in șuvoaie care se răstiră, șe adună și se intersectează înspre aceeași direcție : școala. Cei mai mici, singur: ori înso

țiți de părinți, care poartă întîia oară uniforme preșcolare sau de elev de clasa întii, cu i- nimile pline de .emoție
AZI E 

SĂRBĂTOARE caută chipul educatoarei sau al' învățătoarei. Cei mai mări sînt dezin- volți, avi nd experiența anilor trecuți. Viitorii absolvenți de la primară, gimnaziu ori liceu încearcă bucuria și nostalgia deopotrivă, încercați de primele gînduri ale viitorului lor școlar sau profesional. .Pe toți cei peste- 35000 de elevi, șoimi, pionieri, .uteciști ai Văii Jului îi cheamă sunetul clopoțelului ori al soneriei spre grădiniță și școală. Și ei vin cu amintirile vacanței, ale taberelor și șantierelor, cu fețele arse de soare, cit emoție și* curiozitate, cu forțe proaspetei .ii '/■Sălile de clasă, laboratoarele cabinetele și atelierele școlare Ii ; așteaptă primenite și ele, dornice să audă glasurile și pașii elevilor. Va li un an școlar care le cere noi eforturi, lor și dascălilor, pentru a urca tot mai sus pe treptele cunoașterii, ale instruirii și educației, pe măsura condițiilor1 . superioare create de partid și de stat, a sarcinilor sporite ce stau în fața școlii românești contemporane.Azi e sărbătoarea școlii pe întreg cuprinsul țării. Tuturor elevilor și cadrelor didactice- li Se cuvin urări de sănătate, succese și bucurii în noul an școlar.
Mircea MUNTEANU

troșani a Casei corpului, didactic, noul an de i'nvă- țăniînt în Valea Jiului, o- rientat spre problematica, activității de astăzi și de . viilor a municipiului, trebuie să se desfășoare, încă din primele zile, la un nivel calitativ superior pentru a țrăspundc comandamentelor societății noastre.• Sub conducerea organizațiilor de partid, într-o u- nitate de acțiune a tuturor factorilor cu responsabilități educative,. printr-o continuă pregătire politică, ideologică, culturală și științifică a tuturor cadrelor didactice din Valea Jiului, noul an de învăță mint începe-' într-o etapă în care întreaga viață spc.ia.J-econp- rnică și cultural-educatiyă participă cu rezultate calitative superioare la opera de construcție socialistă pe .... ........ ....... pămîntul României. Prin didactic-apiicativO trebuie . slujitorii, ei, școala trebttie să se aplice cu consecvență metode și procedee de, predare, de învățămînt modern și cu valoare educativă. Prin dezbateri și schimburi de .; experiență; alte modalități de generalizare a experienței bune, coordonate de inspectoratul școlar și filiala din Pc-

între cadre didactice și levi.norii trebuie să învețe — înainte de toate — cum să învețe, aceasta sintetizează, într-o ultimă, esență,, latura formativă. Întreaga pregătire de specialitate ă cadrelor didactice,, însoțită de talentul pedagogic, de arta de a traiismite cunoștințe noi, se integrează in procesul general al modernizării, ;11 promovării unor metode active, diferențiate și stimulative pentru fondul intelectual al elevului.In școlile din municipiul nostru s-au amenajat, fapt remarcabil, zeci de cabinete școlare, laboratoare, a- teliere dotate cu instalații și aparatură care oferă condiții bune pentru un învățămrnt practic, experimental. In aceste spații să-și facă din. educația comunistă a tinerelor generații sensul existenței și al muncii, pentru a da patriei luptători șj patrioți .înflăcărați, constructorii mîine ai societății socialiste și comuniste, temeinic < pregătiți pentru muncă și viață.

După păferea tovarășu- trimis destule, dar nil le lui Ion Șitescu, inginerul șef al Grupului de șantiere, aici ar fi vorba de o „necorelare a sarcinilor de plan ale celor două unități, și anume : dacă planul de construcții — stabilit după necesități — a crescut „față. de anul trecut In proporție de aproape 80 la sută, iar eel.de la S.U.T. —' stabilit după... posibilități — a crescut doar cu 15 la sută". Dacă într-adevăr e- xistă neconcordanță între sarcinile celor’ doi. parteneri e de competența T.C.H. să le elucideze.Pînă atunci, însă, să vedem și celelalte aspecte a- le colaborării (sau necola- borării în unele cazuri) dintre constructori și unitatea de prestații, zilnic pe șantier diferite stagnări motiv sau altul, cei vizați simt nevoia găsirii unui „țap ispășitor". Și se arată cu degetul eînd într-un sens, eînd în altul. Luînd doar un singur exemplu, al autobasculantelor care transportă beton de la stația din Livezeni pe șantierele din Petroșani, constatăm că cele mai multe r.eclamații sînt de felul s

pentru devansarea graficelor de execuție, a obiectivelor în construcție. E u- șor de urmărit doar încasările globale, mai ales că mașinile odată intrate în .șantier se plătesc indiferent că sînt folosite sau nu. Să nu uităm nici cea-
descarcă la timp", s'e aude de la Ș.U.T. „...Atîtea mașini s-au defectat și s-au retras”. Dialogul continuă cu o intensitate chiar mai mare deeft ritmul turnării ...... ... ... . ____ . .. ___fiecărui apartament în laltă parte eînd, la cartali- parte.Evident, partea sa de vină o are fiecare dintre par- ' teneri. Cît anume, e greu 
de făcut o delimitare. Cert este că există multe greutăți cu care se confruntă- și S.U.T. Livezeni. Lipsa pieselor de schimb pentru mașini și utilaje, arbori cotiți, pompe de injecție, pompe de alimentare, grupuri diferențiale, rulmenți ■ și cauciucuri (acestea din urină în special la trailere, care și datorită condițiilor din șantier, se sparg) face ca mașinile și utilajele să . nu fie folosite după necesitățile șantierelor. Coeficientul de utilizare a parcului s-a ridicat doar 
la 68 față de 85 la sută cît este planificat. Aceasta demonstrează cti destulă claritate lipsa unei organizări a muncii în cadrul S.U.T., pentru realizarea tuturor indicatorilor, în special a celor care vizează activitatea de transport, în ultima instanță hotărîtoare

zareă de la blocul 69, tructorii au solicitat un excavator pentru luarea săpăturilor, montează și tuburilecu el; operație care foarte ușor ar putea fi făcută eu un autoeran într-un timp mai scurt și fără întreruperea săpăturilor, Numai că nici aici numărul de mașini nu este suficient, și deci excavatorul e folosit în scopurile pe care le-am arătat.Am prezentat doar cîtî- va aspecte ale colaborării dintre șantiere și S.U.T. Livezeni. Considerăm însă că cele semnalate sînt semnificative, și se cer grabnic înlăturate. In această acțiune se impune concentrarea eforturilor atît din partea grupului de șantie
re și a S.U.T., cit și a Trustului de construcții care este chemat să coordoneze activitatea eelor două unități subordonate, astfel îneît investițiile să 
fie realizate la. tirnu-
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DUMINICA, 17
SEPTEMBRIE

8,00 Gimnastica la domiciliu.
8,15 Tot înainte!
9,10 Șoimii patriei.8,20

TV. Producție a studiourilor americane. 32,40 Telejurnal. Sport.
LUNI, 18 SEPTEMBRIE

18,30
Film serial pentru copii. Cărțile junglei. Episodul 4.Pentru căminul dumneavoastră.Viața satului.Bucuriile De strajă patriei. Telex.AlbumDip cuprins.: ora vesela. 14,00 Woody, ciocănitoarea buclucașă — desene animate. Moment tolclo- 15,00 Stadion — sportiv în i- Muzicâ meridiane.Sportul studențesc — Dinamo București (divizia A) repriza a IUa. Transmisiune directă.Film serial. Linia maritimă Onedin. Episodul 56.Micul ecran pentru cei mici.Telejurnal.Reportaj TV. Ziua metalurgistului.19.40 Portativul veseliei. E- misiune de varietăți.

30.40 Film artistic. Adevărata glorie. Premieră

9,45

J7,00
97,50
18,4019,00«9,20

muzicii.

duminical.

15,55 Telex.16,00 Emisiune maghiară. în limba19,00 Festivalul „CîntareaRomâniei". Educația

lie. Melodii populare. Lecții TV pentru lucrătorii din agricultură.Tribuna TV. '1001 de seri. Telejurnal. Ancheta Î’V.de .

18,35 Tragerea pronoex- pres.

21,1521,45ric. magazin magini. dans pe Fotbal. Și

politico-ideologică în școli.
idol de seri.Telejurnal. Panoramic.Roman foileton. Putere fără glorie. Episodul 4.Mai aveți o întrebare?Melodii pentru toate vîrsteleCadran mondial. Tele j urna!. ' ?

19,0019,2019.3019,5020.30 Seară de , teatru.Constructorul Solness de Henrik Ibsen. Premieră TV. ,

IJi e».18,45 Festivalul „Cîntarea României".Publicitate.19,1519,20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.19,50 La ordinea zilei în conomie.20,10 Muzica populară.20,25 Noi, femeile !20,55 Telecinemateca. Per-
e-.

18.30 Box. România—S.U.A.19.3019,5020,40
21,5522,00

Telejurnal.Ora tineretului.Film TV — Muntele alb. Producție a studioului de televiziune Publicitate.Muzeul colecțiilor de artă.Telejurnal.22,20
VINERI, 22 SEPTEMBRIE

13.2014,1014.20
15,0016,00

22,0022,20
MARȚI, 19 SEPTEMBRIE9,00 Teleșcoală.10,00 Antologia filmului pentru copii și tineret. Anii de aur ai comediei.10,55 In alb și negru, (reluare). Karino (II). Telex.Telex.Curs de limba engleză.La volan — emisiune pentru conducătorii auto.Moștenire pentru viitor. Șt. O. losif. Dragu mi-i la vese-

22,20 Telejurnal.
MIERCURI, 20 
SEPTEMBRIE9,00 Teleșcoală. -10,0010,10

11,4516,0016,3517,05
17,2018,05

Șoimii patriei. -Antena vă aparține. Spectacol prezentat de județul Neamț. Tribuna TV.Tezaur folcloric. Cîn- tece despre cintec. Telex.Telex.Cenaclul teleșcoală. Curs de limbă germană.17,05 Din țările socialiste.17.15 Mult e dulce.17,40 Muzica în imagini.18.15 Telecronicapionieri.

nwn- niascu- înre-
11,1011,3011,5516,0016,0516,35

5,05 Rita6,00 Rad mine ții; nai; 8,008,10 Curl9,00 Bu.9,05 Răsj: torilor ; ; știri; 10,£ ric; 10, 10,45 Int< rv’ . ron na 'Uhirit de știri; susținut copii; 1 „U"; 12,( știri; 12,1 folclerult Șlagăre d : 13,00 De

!
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! 
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I
[Student-c diojurnalI nate eci I Plai de b ușoară; ] i; 17.17,20 Pen Noi, mun — cîntec serii; 20,( lare; 20,1 ților; 20, nore; Bl (ora 21,0 (ora 21,3 într-o or stop mu: (Buletine rele 24,OlVR

Pentru 
de ore ; ral frun să cu ce mult sen sectorul

re fără glorie. Reluare, episodul 4.Curs dc limbă spaniolă.Concert distractiv. Publicitate.Pe malul fluviului de argint. Doclimentar artistic.Clubul tineretului. La Bistrița Năsăud.Campionatul mondial de volei masculin. Se- lecțiuni înregistrate de la Ancona (Italia).Fotbal. A.S.A. Tg. Mureș — FX). Argeș (divizia A) — repriza a II-a. Transmisiune directă de la Tg. Mureș.Agenda culturală.Săptămîna internă și nală.Antologiapentru copiî și tineret. Anii de aur ai comediei.Telejurnal.La ordinea zilei în e- conomie.Teleenciclopedia.Film serial. Om bogat, om sărac. Episodul 15.Intîlnire cu satira umorul. 1Telejurnal. Sport.Melodii românești ieri și de azi. ,

9,00 Teleșcoală.10,00 Telecinematecaluare).11,25 Corespondenții județeni transmit..;Telex.Campionatul mondial de volei masculin. Se- lecțiuni înregistrate de la Ancona Emisiune în germană.Rezultatele loto.Festivalul „Cîntarea României”.1001 de seri.Telejurnal.

11,4016,05
17,0019,00

(re-
i ușoa 
j știri
I(Italia), limbatragerii

17,5018,20 politică internațip-filmului19,05
la. Premieră TV. Producție a studiourilor mexicane. ’ . 22,20 Telejurnal.22,30 Campionatul dial de volei lin. Selecțiunigistrate de la Ancona. (Italia).

JOI, 21 SEPTEMBRIE16,00 Telex.16,65 Teleșcoală.16,35 Curs de limbă rusă.17,05 Pentru timpul dv.'liber vă recomandăm... Consultații medicale. Reportaj pe glob. Burundi — Țara de la șoapta Nilului.Film serial pentru copii : Sindbad marinarul (VII). Publicitate.
17,2017,40
18,00

pentru
18,25

a;

19.2019,3019.50 Prim plan.20.20
21,5022,25
12,0012,05

Film artistic. Ziua sacrificiului. Premieră . TV. Producție a studiourilor din Turcia. Atelier de creație terar-artistică.Telejurnal.
«ÎMBATĂ, 23 
SEPTEMBRIE
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Pornind pe urmele unor sesizări sosite Ia redacție cu privire la apa caldă, ne-am deplasat la Uricani să vedem care este stadiul pregătirilor de iarnă la centralele termice. Discuțiile purtate pe această temă cu tovarășul Dan Mar- 
cu, vicepreședinte al consiliului popular, au confirmat justețea celor sesizate. Iată ce ne-a declarat interlocutorul :„Cu privire la. apa caldă, avem necazuri mari IndeO- .sebi la centrala termică din noul cartier Bucura. Ele au început încă de la proiectare. Încălzirea s-a conceput pe bază de boilere. Dar cele două boilere nu acoperă nici pe departe ■ cerințele de apă caldă ale blocurilor. Pentru a satisface cît de .cit cerințele populației, am luat hotărîrea să dăm apă caldă în fiecare zi doar locatarilor de la un singur bloc. Nici așa nu am reușit să asigurăm apă caldă mai niult de o jumătate de o- ră, în loc de două ore cît este programat. In plus se consumă mult mai mult combustibil deoarece, pentru a încălzi api în boilere la temperatura . cerută,

focurile trebuie aprinse cu 3—4 ore mai devreme. Totul se poate rezolva dotarea cu un curent, sens 4dintre care una în luna decembrie anul trecut. Am avut promisiuni că îl pri-

prin centralei ' termice aparat de contra- S-au făcut în acest adrese la E.G.C.L.,

și cu pompele. Una fiind defectă, a fost luată pentru reparații, iar alta nu funcționează la întreaga capacitate. Ar mai fi de reparat 4 cazane care nu pot fi întrebuințate din cauza defecțiunilor. Totodată trebuie împrejmuită pentru a nu se centrala sustrage
Căldura și apa caldă

nu se asigura cu
promisiuni și amînări

mim în trimestrul I 1978, apoi în trimestrul 11, dar nu l-am primit niciîn prezent (7 septembrie 1978 — n.n.). Și cit ar fi de necesar. Cu aparatul de contracurent oamenii ar avea apă caldă și căldură în apartamente și încă cu consum de cărbune mai redus. Necazuri

relata Eftimie Mardăre. Deși nu ne putem plînge de lipsa de apă caldă, iar iarna de căldură, mai sînt unele deficiențe, ce se cer remediate. Există pierderi mari de apă caldă și rece pe rețea încît cazanele trebuiesc umplute din nou de 3—4 ori pe un singur schimb. Vă dați seama cîtă risipă de apă se face și cu ce eficiență, scăzută, este folosit combustibilul ? Stau și mă întreb : ce s-a făcut toată vara dacă nici în prezent instalațiile n-au fost reparate și revizuite ? Curge apa, curg -reciama- țiile și sesizările și iarna bate la ușă". '„La noi, în Bucura — spunea Elena Gligor —, nu avem apă caldă mai mult de o jumătate de oră. întîniplă să fac baie nepoțică și înainte de termina îmbăiatul se prește apă. Atunci vrînd- nevrînd încălzesc apa pe aragaz". \Din cele constatate pe teren -rezultă că acum, în plină toamnă și în perspectiva venirii iernii, situația centralelor termice din Uricani —■ mai ales la cea din cartierul Bucura — nu este deloc îmbucurătoare. Iată de ce se impune cu acuitate aducerea și montarea neîntîrziată a aparatului de contracurent, repararea eazanelor, revizuirea exigentă a instalațiilor pentru eliminarea pierderilor de apă și împrejmuirea . centralei termice. Și toate acestea grabnic, î- nainte de a veni iarna.

Se la a o-

trebuie secat"pra canalului. Le-au adus dar nu le-au mai pus. Nu s-a turnat nici asfaltul peste plăcile scoase, astfel că acum sînt plăci rupte și căzute, așa căi bietul canal se Va înfunda din nou iar pietonii trebuie să facă adevărată echilibristică, ocolind aceste gropi trotuar trecând pe' verde.Se cheamă asta de buni gospodări ?
Florea TIGOIANU, 

Lupeni

„Un izvor careAșa se intitula un articol, publicat „Steagul roșu11 prin care se cerea desfundarea canalului de -.sub trotuarul străzii : 23 August din Lupeni.In urina apariției acestui articol, E.G.C.L. Lupeni a acționat operativ. Muncitorii sectorului au spart 6 găuri în trotuar, au scos cîteva plăci de beton care acopereau canalul, l-au curățat, au dirijat „izvorul" pe canalul din strada Berzei. dar au lăsat treaba neterminată. Au adus, niște plăcj de beton noi în locul celor sparte de deasu-
Prea multă 
tergiversareIn orașul Petroșani există un centru de primire a hainelor pentru secția de curățătorie chimică a cooperativei „Unirea" din’' Idealitate. Aglomerație la a- cest centru n-am văzut, încît cred că nici secția de spălătorie chimică nu-i prea aglomerată. Și, totuși, a trebuit să aștept zece zile pînă cînd mi s-a restituit o cămașă dată la curățat. Chiar și cînd soliciți curățirea la urgență nu se respectă întotdeauna termenul.Oare nu se poate mai multă operativitate în o- norarea comenzilor ? Spre exemplu termenul de urgență să fie de cel mult 24 de ore, iar restul de pînă la 10 zile, nu mai mult.

Nicolae ENCIU, 
Aninoasa

în ziarul nr. 8 021,
din zonatreabă

cărbuni. Pentru împrejmuirea centralei, consiliul pînă popular a preconizat dea o mînă de ajutor organizarea de acțiuni muncă patriotică. 5 La centrala termicăoraș situația este cu ceva mai bună. S-au adus' 18 e- lemenți pentru repararea eazanelor, iar lucrările de reparații și revizii au început de vreo două săptă- mîni".Vizitînd mai multe a- partamente am constatat și alte neajunsuri, cit și< u- nele aspecte pozitive, cuim doar cîteva din relatate de locatari :„Avem apă caldădouă ori peconform’ programului

să în dedin

Spicele
de'

săptămînă,

pregătirilor
pentru sezonul rece?

populară 6,CO T'e- eșcoală ; anotim- ui; 16,45 ; 17,00iba ’ genitivalul >mâniei“ ri; 19,30Prini- der; eni ocăniței; artistic : diguri11 ; Revolu- — eroul actuale.Tele-
D. CKLȘAN

atelierului frumoasă
Dar,

Grădiniță nouă, 
dar,..In acest an o grădiniță pentru copii, plasată înțr-un loc necorespunzător, a fost mutată în locul atelierului de tapițerie din strada Constructorului. Pentru transformarea într-o grădinițăs-au cheltuit bani, cînd a fost furtuna, Vîntul a smuls cîteva țigle de pe acoperiș, încît plouă înăuntru degradînd tavanul, tot ceea ce a fost frumos.Pe de altă parte, în curtea grădiniței, . S.D.E.E. a depozitat cîțiva stîlpi de fier și beton, încît copiii cînd se joacă se pot ușor accidenta. Pe cînd repararea acoperișului și transportarea; stîlpilor?

loan PETRUȘCA, 
Petroșani

Scăpați-ne 
de nofoiCu cîteva luni in urmă, la intrarea
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Care este „temperatura4'

• (Urmare din pag. I)la centrala termică Vulcan fiind în aceste cazuri prea mică. Sperăm că la iarnă nu vom avea probleme cu încălzirea1*. La rîndul ei, despre aceeași problemă manipulanta Aurora Mure- șan, de Ia punctul termic hr. 7 ne spunea : „Uneori apa nu urcă la etajele superioare din cauza presiunii reduse pe care o are ziua. Și la noi sau executat toate reparațiile necesare, așa că sîntem pregătiți pentru iarnă". Totuși noi am observat că pe pereții punctului termic sînt infiltrații, iar cîte o vană neetanșată lăsa să cadă picături de apă (apropo de calitatea reparațiilor făcute). ..?Punctul termic nr. 2 fiind închis (am aflat ulterior că programul de distribuire a apei calde a fost pînă la orele 13),continuat drumul și iată-ne 
la punctul termic unde o echipă E.G.C.L. Vulcan conductele și aparatele de contracurent care fuseseră de curînd înlocuite. „Și la noi s-au luat măsuri ca în perioada de iarnă să nu a- vem probleme cu încălzi- 
rea" — ne informa Anghe- I, lina Tunsoiu, aflată de

serviciu la acest punct termic. Cum vedeți și dumneavoastră, reparațiile, pregătirile, sint pe cale, de a fi terminate. In legătură cu apa caldă nu am avut reclamații, aceasta fiind distribuită zilnic, cîte 8 o- re".La punctul termic nr. 9 din vechiul centrul al o-

ne-amarele 24 în gene- ălduroa- >il mai slab din
nr. 5, de la vopsea

din vechiul centrul al rasului, reparațiile care se cereau urgent executate fost terminate în ziua 6 septembrie a.c.. cu Toate că termenul era pînă la data -de 20 septembrie. înlocuirea fascicolelor de la aparatele de contracurent defecte s-a făcut cu opera- > tivita te de către echipa de instalatori condusă de A- lexandru Osnagu. Operații similare urmează a fi e- fectuate și la punctul termic nr. 1 de pe Aleea Crizantemelor, unde, așa cum ne informa tovarășul Iosif Moraru, șeful unității E.G.C.L. Vulcan, reparațiile vor dura circa o sătpămînă.Concluzia care se desprinde la sfîrșitul acestui raid-anchetă : puncteletermice din orașul Vulcan sînt pregătite pentru sezonul rece. Se mai impun, totuși, a fi soluționate u- nele probleme, cum ar fi ridicarea presiunii apei calde pentru ca aceasta să ajungă și la etajele supe

au de

La punctul termic nr. 
5. din Vulcan se execu
tau, la ora cînd efec
tuam raidul nostru, lu
crări de vopsire a dife
ritelor aparate.

Foto : O. GEORGE

R â s p
• ILIE DAVID, Vulcan: îmbunătățirea . sistemului de aprovizionare a locuitorilor din Vulcan cu butelii de aragaz se atlă în atenția consiliului popular al orașului. S-au luat mă

suri de înființare a unui centru de distribuire a buteliilor pe bază de înscriere. Pînă la amenajarea a- cestui centru distribuirea buteliilor de aragaz se fa
ce după vechiul sistem. Deci aveți puțintică răbdare.

Lise*- pri- au-

rioare ale blocurilor, pU- nîndu-se astfel capăt diferitelor partea bucura menea,va rezolva o chestiune care durează cam de multișor, aceea a reparării instalațiilor sanitare defecte, cum de exemplu, am găsit la blocul D12, scara II, unde toate apartamentele prezentau igrasie In urma scurgerilor de apă de la acestea.

nemulțumiri din locatarilor, Ne-am să aflăm, de ase- ■ că E.G.C.L. Vulcan

• LUCIA ȘURUBARU, 
Lupeni : Destul de complicată problema ’ ridicată de dv. Cînd timpul vă permite, poftiți la redacție. Vom încerca s-o descurcăm împreună.

• LOCUITORII STRĂ
ZII MUNTELUI, Faroșeni: Cum o stradă nu se repară citeai bate din palme, am așteptat și noi. In plus, sîntem informați că mașinile mai mari de 2,5 tone au o altă cale de acces. A- cum credem că sînteți mulțumiți.

unde m
• GRUPULUI DE MUN

CITORI DE LA S.U.T. vezeni. In legătură cu sizarea dumneavoastră vind costul biletelor detobuz pe distanța Fabrica de lapte — Aeroport, vă comunicării următoarele ’ Autobuzele de pe rutele Petroșani — Uricani și Petroșani Lupeni potrivit H.C.M. 548/1961 au tarife de curse interurbane,-costul unui bilet fiind de 2,50 lei, iar autobuzele Petroșani — Aninoasa în conformitate cu Decizia 506/1971 a Consiliului popular -județean, modificată cu *' 233/1978, au tarife curse locale, costul bilet fiind de un aceeași distanță.
• ION NICU, ]Vi s-a recunoscut treime din postul ziua de 24 aprilie, două ore prestate In subteran. Decizia conducerii minei are la bază ancheta comisiei care a analizat cazul și hotărîrea comisiei de judecată.

Decizia de unui peleu
Lupeni : * doar o de pe

, adică

pe strada Dănuțoni a fost construită o 1 stație de preparare' a betonului care, din. cîte am a- flat, aparține de T.1..H.S. Ținînd seama de numerba- , sele șantiere de construcții din orașul nostru, e firesc să existe asemenea stații de betoane. Necazul este altul. De la stația cu pricina, apa se scurge mereu pe strada noastră. Tot pe strada noastră curge și a- pa de la rampa unde se revizuiesc și se spală mașinile aceleiași intrepriiw deri și unele mașini particulare. Mașinile ce transportă betonul preparat aici frămîntă cu roțile pământul și apa transformînd strada într-o mare de noroi, încît locuitorii străzii nu pot circula fără cizme de cauciuc. Au fost la fața 
locului tovarăși de la consiliul popular al comunei Aninoasa și de la T.L.H.S.,- au văzut ce au avut de văzut dar măsuri nu s-au luat. Poate la intervenția ziarului se va rezolva a- ceastă problemă neplăcut tă pentru locuitorii străzii.

Valică BURLEC, 
strada Dănuțoni 

Iscroni
I CUM RESPECTA GES-

T1ONARA PROGRA
MUL ? întrebarea o punem conducerii Întreprinderii comerciale mixte Vulcan, întrueît la tutungeria de lîngă complexul alimentar nr. 43 din cartierul Coroești in repetate rînduri se întîmplă abateri de la program.' Gestionara Maria Buciui- nea obișnuiește să mai a- nunțe din cînd în cînd printr-un nevinovat bilețel că e plecată la ședință sau la depozit, ori la conducere. Luni, 11 septembrie orele 17,50, magazinul care desface *• și mărunțișuri încă nudeschis, lipsind chiar și obișnuitul anunț. era

semne de Întreb a reperisabil pentru păstrareaUn cunoscător al situației ne-a sfătuit sa nu mai - în bune condițiuni a con- așteptăm în zadar că s-ar putea ea gestionara să nu deschidă deloc, aceasta fiind o practică mai veche. Dacă intr-adevăr este o obișnuință, cine lecuiește meteahna gestionarei ? (C.I.)
UNDE O FI CELOFA

NUL? A venit toamna bogată. Gospodinele fac pregătiri pentru ca iarna să le găsească cu cămările pline. In piață se găsesc de toate. Lipsește din magazinele alimenta
re însă celofanul, indis-

servelor din sticle și borcane. Ce ne facem, tovarăși care răspundeți de aprovizionarea unităților comerciale ? (D.C.)
ANIVERSARE. Se aniversează un an de cînd pe strada M. Eminescu din Petroșani s-a săpat o fundație lîngă fabrica de mezeluri. Excavatorul care a săpat fundația a lovit conducta de apă și a crăpat-o încît apa curge în voie pe stradă. Risipa de apă e mare dar niei cej care au deteriorat

CU PLOI.

I 
I

conducta și nici cei .de la l.G.C.L. Petroșani nu se sinchisesc de acest lucru. Se așteaptă, poate, altă... aniversare? (C.D.) >
A VENIT TOAMNAA venit edrept iar la magazinul alimentar nr. 29 din orașul Petrila, în raionul de băuturi, plouă ca afară, încît una din lucrătoarele unității este nevoită să șteargă mereu apa care tinde să se extindă întregul magazin, plouat plouă mai mult.. Au fost între timp și zile însorite cînd puteau efectua reparațiile dar nu le-a făcut nimeni. Să se aștepte oare în

ghețul ? (C.D.)

în De da
se



To\ arașul Nicolae Ceaușescu apreciază Succesele obținute de colectivul unității și subliniază necesitatea de a se conti
nua acțiunea de diversifi- .care și înnoire a producției. Secretarul general 'al partidului a atras, totodată, atenția asupra necesității dă a se lua masuri pentru o creștere mai substanțială a producției și devansarea termenelor de intrare în funcțiune a noii capacități.■ ’La Berzovia, .o Irumoașă comună înscrisărîn itinerarul vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu,' celorlalți conducători de partid și de stat li se face o primire călduroasă. Aici vizitează complexul creștere și îngrășare a rinelor și ovinelor . șicon ținu ă analiza' pro blcme - ■. lor: agriculturii din județul Caraș-Severin, începută in ziua precedentă, de data- aceasta în centrul dezbate- . rilor aflîndu-se programul d. dezvoltare a zootehniei. Dtipă cum se știe, iiide- țul Caraș-Severin are o■ veche tradiție experiență în nimalelorTovarășul

al ca- mi- ale
vibrație pentru autocamioaneSecretarul general partidului discută cu drele de conducere ale nisterului de resort șiîntreprinderii, cu alți specialiști despre necesitatea diversificării producției, a ridicării în continuare a calității acesteia, precum și a eficienței.Vizita în județul Caraș- Severin se încheie — ca și alte intîlniri de lucru ale ’ secretarului general al partidului cu oamenii muncii — cp o mare și însuflețită a- duhare populară.Desfășurată în piața centrală a municipiului Reșița, adunarea reunește mii și mii de localnici : side- rurgiști și constructori de mașini din cunoscute între- ‘ prinderi reșițene, mineri din Anina și din alte exploatări miniere, muncitori din Bocșă' și . Caransebeș, țărani cooperatori, intelectuali, români, germani, sîrbi și de alte naționalități. Este o atmosferă sărbătorească, de intensă bucurie și: satisfacție, de înălțător patriotism. Corurile reunite ale unor mari întreprinderi și instituții reșițene interpretează melodii în care, intr-o unitate firească, se alătură cele trei cuvinte cu profunde rezonanțe în conștiința și sufletul națiunii noastre i „Partidul — Ceaușescu — România";. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt întlmpinați cu deosebit entuziasm, la apariția în. balconul sediului Comitetului județean de partid. In âe.est moment, piața vibrează aplauze, urale scandează, cu goste, numele al secretarului său general — „Ceaușescu—P.C.R. I".Adunarea este deschisă de tovarășul .«Nicolae Bu- șui, prim-sccretar al Comitetului județean Caraș-Se- verin al P.C.R., președintele Consiliului popular județean. Au vorbit, apoi, tovarășii. Constantin Savu, director-general al Centralei industriale siderurgice Reșița, Costache Rusu, miner, secretar âl Comitetului de partid la mina Anina, Maria Scherfer. secretară a Comitetului de partid la întreprinderea de confecții — Reșița, Nicolae Bogoe- vici, prorector al Institutului de șubingineri din rite instalații și dispozitive Reșița, Pavel Madina, șef .necesare fabricării pieselor destinate compresoarelor de aer și amortizoarelor de

se de tau-șe

are și bogată creșterea a-Nicolae‘ Ceaușeseuț apreciind rezultatele obținute, cere organelor de specialitate să acționeze mai eficient în direcția creșterii producției do lapte, acest lucru fiind facilitat de existența in județ a unor mari suprafețe ocupate eu pășuni și finețe naturale.Au fost prezentate apoi .rezultatele obținute în cadrul asociațiilor economice intereboperatiste de tereș- anitnalelor. obiectivele cuprinse viziteijudețul Carâș-Seve- înșeris și Intreprin-
tere ai n ițe duști’iale cadrul cru în rin; s-a de ;eă mecanică din Reșița,In întîmpinarea oaspeții lot au venit Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, membri ai Consiliului oamenilor muncii din întreprinde - . re Directorul unității, ing. Adrian Marinescu, a adresat tovarășului Nicolae . Ceaușescu un călduros bun- venit..Pe parcursul vizitei sînt examinate utilajele din dotare. Gazdele informează despre preocupările lor stăruitoare pentru a realiza, prin autodotare, dife-

de

m-în lu
de puternice și ovații Se multă dra- partidului și

de fermă la C.A.P. Glim- boca, secretar al comitetului comunal U.T.C. și Moi-

se Damian, maistru ia sec- ' varășul Nicolae Ceaușescu ția motoare navale și com- se îndreaptă spre stadionul .presoare de la lntreprin- '.orașului însoțit de uralele derea de construcții de mașini—Reșița.In numele tuturor parti- cipanților, primul secretar al Comitetului județean de partid adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu invitația de a lua cuvintul la adunarea populară.
Primit cu cele mai calde 

sentimente, în entuziasmul 
și însuflețirea generală, ia 
cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului este 
urmărită cu deosebită a- 
tenție, cu profundă satis
facție și deplină aprobare, 
ea fiind subliniată, în re
petate rînduri, de vii 
îndelungi aplauze.La încheierea cuvi niării, participanții la adunare — și prin ei toți județului — își într-o impresionantă unitate de . simțire și gîndire, dragostea și încrederea în partid și secretarul său .general, hotărîrea fermă de mîndu-și recunoștința pen- a urma neabătut politica ' partidului, de a face totul pentru înfăptuirea ei.Fărîndu-se ecoul acestor simțăminte, primul secretar al Comitetului județean de partid exprimă â- dîhca recunoștință și mul-, țumire pentru vizita făcută de secretarul general, pentru prețioasele indicații adresînd Nicolae mai călduroase urări viață lungă, multă putere de muncă în fruntea partidului șl statului, sprb nele poporului și spre rieirea națiunii noastre cialisțe. \In această atmosferă intensă vibrație patriotică, de profundă dragoste pentru partidul comunist și; secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun de la reprezentanții populației a Caraș-Severi nului. La coborî rea din balconul sediu- -lui Comitetului județean gului este evidențiat faptul de partid, secretarul general al partidului este înconjurat cu aceleași profunde sentimente de stimă și 'recunoștință. Vasta .piață răsună de cjiemări care cinstesc partidul și patria, de melodii populare și revoluționare. Mulțimea scandează neîntrerupt „Ceausescu—P.C.R. I". ..Stima noastră și mîndria — Ceaușescu.- — România!'1.De aici, din marea piață civică a municipiului, într-o mașină deschisă, to-

.și ovațiile miilpr de locuitori ai Reșiței muncitoare, ai Reșiței socialiste, care au umplut pînă Ia refuz tribunele stadionului, arterele străbătute de coloana oficială de mașini. Secretarul general al partidului răspunde prin gesturi prietenești acestei vibrante manifestări în care se regăsește hotărîrea întregului nostru popor de a face zid 
începerea

• (Urmare din pag. I)

de granit în jurul partidului, al conducătorul .iî său. ; ■ 'te,.' ■ 'tev"'te.:, După intonarea Imnului de stat al Republicii So- —România, tovarășulcialisțe România, tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistănoare alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice. ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Pionieri și șoimi ai patriei înconjoară cu dragoste și emoție pe

compania de o-

secretarul

general al partidului, îi o- feră buchete de flori. •Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia apoi rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stal.In uralele și ovațiile celor prezenți, elicopterul prezidențial decolează, în- dreptîndu-se spre Caransebeș, de unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a plecat în județul Cluj, pentru a-și continua vizita de lucru în ' - această parte a țării. . j

.f

.și

locuitorii reafirmă,

tovarășului Ceaușescu: celede .
de

tal onorul. A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.In ovațiile mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat apoi, intr-o mașină deschisă, spre- Combinatul metalurgic din Cîm- pia ' Tm-zii. De-a lungul străzilor orașului, cetățenii aclamă pe secretarul general al partidului, expri-tr.i sprijinul neîntrerupt acordat înfloririi continue a orașului lor, a întregului județ:Vizita la marele combinai din localitatea de pe Arieș a situat în dialogului de lucru problemele legate de modul în care se realizează proiectele de extindere a acestei unități, de introducere rapidă a progresului tehnic.In fața unor machete și grafice, directorul-' general adjunct al', combinatului, Gligor Urs, informează pe secretarul general al partidului despre stadiul lucrărilor la cele trei mari capacități ele producție, ce constituie obiectivele acestei etape le dezvoltare a unității : oțelăria, laminorul și trefilatorul de oțel. < Tovarășul N i col a e Ceaușescu examinează îndeaproape stadiul de realizare ă fiecăruia dintre o- bieclive In cursul dialo-

H

centrul

că există toate condițiile pentru ca primele capacități să înceapă să producă, potrivit sarcinii trasate de secretarul general, al partidului, încă din acest an. te. Apreciind rezultatele de ansamblu ale combinatului, stadiul avansat de executare a noilor obiective, tovarășul Nicolae Ceau e-vu recomandă să se depună toate eforturile pentru ca aceste importante capacități de producție sa tși in
Combinatul minier Valea Jiului

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante ia Între
prinderea pentru administrația cantinelor și de cazare Valea Jiului Petroșani

• contabil șef

• șef birou administrare cantine

• șef birou cazare

• șef birou financiar

• șef birou contabilitate 

Condiții de studii :

— absolvenți ai învâțămîntului superior 

economic de specialitate ;

Condiții de stagiu

9 ani vechime în specialitate pentru

contabilul șef și 6 ani vechime in specialitate 

pentru celelalte funcții.

Concursul va avea loc in ziua ue sep-

tembrie a.c.

Infoimații suplimentare se pot prim; zilnic

la serviciul personal al C.M.V.J.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, »tr. Republicii, ac. 90, telefon 416 62 {secretariat}, 4 24 64 (secjii).

ceapă cît mai curînd activitatea, pentru a putea contribui cît mai mult la sporirea avuției naționale, la progresul economic al județului și al țării, la creșterea -ex portului de produse de înaltă calitate.Gazdele au adresat. în încheiere secretarului general al partidului călduroase mulțumiri pentru această vizită, pentru sprijinul modernizarea combinatului, sare ș.i cu ploști cu vin, depună , după datina străbună. Grupuri de' șoimi ai patriei și pionieri oferă tovarășului Nicolae Cea'.lșeșcu și tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu răspund cu căldură -acestor manifestări.Tovarășul N i c o la e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat apoi. într-o mașină deschisă, spre reședința care le-a fost rezervată. De-a luiigul întregului traseu, zeci de mii de locuitori — constructori, meta- lurgiști, textiliști, slujitori ai științei și culturii, oameni ai muncii din toate instituțiile municipiului — fac înalților oaspeți o primire sărbătorească, nă. urale, se „Ceaușescu — „Ceaușescu șiToate aceste prilejuite de sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în municipiul de , pe Someș au constituit în același timp, o expresie a hotărîrii de nezdrun- > cinat a tuturor Locuitorilor -■ de pe aceste ținuturi trah- . sil vane de a înfăptui neabătut politica partidului și statului, de, a fi la înălțimea vibrantei pilde de ;ăb-;7■ negație și eroism pe care o dă, zi de zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

acordat în continuă a angajîndu-se. să toate eforturile pentru a pune cît mai grabnic în funcțiune noile obiective, de a-sl îndeplini exemplar toate sarcinile de plan.De la Cîmpia Turzii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa ElenăȘUeăușescU s-au îndreptat, la bordul elicopterului prezidențial, , spre municipiul Ciuj-Napo- ■eâ.In această însorită zi de toamnă, marele oraș de pe Someș a cunoscut, într-o atmosferă sărbătorească, mbrnente de. profundă semnificație. O mulțime impresionantă de cetățeni, români, maghiari si de alte naționalități, multi în frumoase costume specifice acestei: bogate zone etnografice, se află pe arterele principale ale orașului pentru a întimpina pe secretarul general al partidului.Elicopterul prezidențial aterizează pe aeroportul Someșeni. împodobit sărbătorește cu portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu drapele tricolore și roșii .Tovarășul N i e o 1 a e Ceaușescu șî tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea .de partid și de stat, sînt salutați de tovarășul Constantin - Cri- șan, primarul municipiului, de membri ai Comitetului județean de partid și de personalități ale vieții cui-

turale și științifice locale, care, dînd glas celor mai fierbinți simțăminte nutrite de locuitorii municipiu- ' lui, le urează un călduros „Bun venit".Numeroși cetățeni, aflâți pe platoul aeroportului fz- * bucnesc în urale și ovații,' scandează cu însuflețire '" numele partidului și al se- ■' cretarului său general. To- ■ varășul Nicolae Ceaușescu,' ' este' întîmpinat cu pline "și- sare și cu

Răsu- scandează : P. C. R.", poporul!“. manifestări •

, Grupul școlar minier 
Petroșani

LICEUL INDUSTRIAL
anunță:

SE MAI FAC ÎNSCRIERI PENTRU TREAP
TA I Șl AII-A DE LICEU, curs de zi și seral. 
De asemenea, SE MAI FAC ÎNSCRIERI PEN
TRU ȘCOALA PROFESIONALĂ, numai curs 
de zi.

înscrierile se primesc pînâ în ziua de 20 
septembrie 1978, la sediul școlii din strada 
Republicii, nr. 7 Petroșani, v

Informații la secretariatul școlii, telefon 
42482.

TIPARUL î Tipog'afia Petrojam, «r. Republicii, nr 6?


