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CONGRESUL

Colectivul filatoarelor și al chimiștilor de la I.F.A. Vîscoza din Lupeni raportează că în primele trei trimestre ale anului au de
La sectorul III al minei Petrila 

minerilor prinde viață
•în cele patru zile lu

crătoare care au trecut din 
această lună, minerii din 
sectorul III de la I.M. Pe
trila au extras peste pre
vederi 300 tone de cărbu
ne. Productivitatea mun
cii planificată în cărbune 
a fost, în această perioa
dă, depășită cu 1500 
kg/post. Toate brigăzile 
sectorului și-au depășit 
sarcinile de plan.

Prin punerea în funcți
une a încă două abataje 
frontale dotate cu susți

Imagine simbolică la 
ieșirea principală a I.M. 
Lupeni, unde colectivul 
de mineri acționează cu 
hotărîre, Cu înaltă res
ponsabilitate muncito
rească pentru creșterea 
producției de cărbune 
cocsificabil în Valea 
Jiului. Cel mai puter
nic colectiv «le mineri 
din bazin, a extras pes
te prevederi în 9 luni 
ale acestui an mai mult 
de 51 000 tone cărbune, 
rod al strădaniilor con
secvente în introduce
rea în subteran și stă- 
pînirea' cu succes a uti- 

’.ăjrfor moderne, de 
înalt randament.

Foto : Gh. OLTEANU

La I.F.A. „Vîscoza" Lupeni
Aproape un milion lei 

depășire la producția netă

nere metalică individuală, 
minerii sectorului au po
sibilitatea să sporească 
producția de cărbune? Bri
găzile conduse de Vasile 
Liscă, Ion Cîșlaru, Aurel 
Grigore, Gheorghe Tomu- 
lescu, Dumitru Geabău 
s-au angajat ca' în această 
lună să extragă în cinstea 
celui de-al XII-lea Con
gres al partidului 3 000 to
ne de cărbune peste plan.

Vasile ENE, 
tehnician 

pășit valoarea producției nete cu 942 000 lei, îndeosebi pe‘ seama reducerii costurilor de producție, a cheltuielilor materiale prevă-.zute prin plan. S-a livrat, în același timp, beneficiarilor o producție marfă suplimentară în valoare de peste 1,1 milioane lei. Indicatorul sintetic — productivitatea muncii — este superior prevederilor cu 780 lei/lucrător. De consemnat că valoarea pieselor de schimb planificate pentru execuție în atelierele propriii și folosite la întreținerea utilajelor și instalațiilor din întreprinde
re a fost depășită în aceeași perioadă, cu peste 100 000 lei, măsură cu e- fecte pozitive în sporirea valorii producției nete, respectiv reducerea cheltuielilor materiale.

Acțiuni la punctele 

de documentare 
politico-ideologicăO intensă activitate se desfășoară, în aceste zile, la punctele de documentare politico-ideologică de Ia minele Lupeni,.: Petrila, Vulcan, din alte unități în vederea pregătirii corespunzătoare a noului an de în- vățămînt de partid, instruirii membrilor organelor nou alese, a propagandiștilor. Sub îndrumarea comitetelor de partid, colectivele de conducere ale punctelor de documentare se preocupă de cuprinderea în planurile de activitate a unor acțiuni specifice în sprijinul organizațiilor de partid, precum și de împrospătarea dotării cu mape documentare și materiale bibliografice, cu aparatură adecvată, pentru creșterea contribuției lor în activitatea de propagandă.

Constructorii montează cofrajele celui de al pa
trulea nivel de la noul cămin studențesc din Petro
șani.

Foto : I. LICIU

0 nouă calitate, 
superioară în activitatea 

de primire în partidEste o realitate incontestabilă că, în ultimii ani, organizațiile de partid au înregistrat progrese considerabile în direcția întăririi rîndurilor lor cu comuniști activi, animați de 
o înaltă responsabilitate partinică, care acționează ferm și hotărît pentru transpunerea în viață a Programului partidului, a liniei sale politice. Acest fapt răspunde cerinței formulate de secretarul general al partidului de a transforma acumulările cantitative într-o. nouă calitate în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, implicit în stilul și metodele muncii de partid, care trebuie să cunoască un amplu și profund proces de perfecționare. Dar, pentru că munca politică este indisolubil legată de activitatea e- conomico-socială, criteriul esențial de măsurare a calității și eficienței muncii îl constituie rezultatele pe tăr.îm economic și social. ' jqLa întreprinderea minieră Lupeni, de pildă, rezultatele pe plan economic, obținute mai ales în acest an, confirmă. creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid în 

unirea eforturilor generale pentru îndeplinirea în condiții optime a sarcinilor de plan. Fără a uza de alte cifre, reamintim că planul la producția fizică a fost depășit de la începutul anului cu peste 50 000 tone de cărbune, productivitatea muncii a crescut considerabil, iar la consumurile de materiale s-au făcut economii substanțiale.. Este u- nul din argumentele faptului că organizația de partid își afirmă cu prisosință rolul de conducător în toate domeniile de activitate.Exercitarea plenară a rolului conducător al partidului, afirmarea sa ca factor dinariiizator al întregii activități depind în mod hotărîtor și de creșterea cantitativă și calitativă a rîndurilor sale. Organizațiile de partid de la mina Lupeni au ifășurat o intensă muncă rblitico-or- ganizatorică pentru întărirea continuă a rîndurilor partidului și creșterea rolului său conducător. De la începutul anului, fiecare organizație a avut în a-
C. IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Ce trebuie făcut 
la mina Urîcani 
pentru ca rezultate
le mecanizării să se 
ridice la nivelul pa
rametrilor proiec
tați ?

„Un aport deosebit la asigurarea cu piese de schimb necesare utilajelor din dotare trebuie să-l aibă atelierele mecanice de la fiecare întreprindere minieră. Secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . la recenta consfătuire de Ia G.G. al P.C.R. cu consiliul de conducere al Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, cerea întreprinderilor din sub- ordinea M.M.P.G. să ia măsuri pentru realizarea cu mijloace proprii a majorității pieselor de schimb necesare. La mi-

Ing, IONEL BOTOROAGÂ, șeful serviciului producție de la I.U.M.
Petroșani, care ne-a însoțit în ziua de 4 octombrie în atelierul 

mecanc al minei, afirmă:

„Atelierul mecanic trebuie 
pentru asigurarea cu 

* i a utilajelor din

să fie principala sursă 
piese de schimb 
subteran"na Uricani, in momentul de față se face simțită o nevoie acută de piese, de schimb pentru utilajele din dotare, în general, și pentru complexele mecanizate în special. Cu toate a- cestea, atelierul mecanic de aici nu poate să asigure nici minimul necesar de piese de schimb. Cînd spun piese de schimb, am în vedere o gamă relativ redusă de piese, simple, care nu implică o tehnologie de lucru deosebită.Am văzut atelierul, am văzut mașinile-unelte din dotare și pot să afirm că dacă ar fi mai multă pre

ocupare din partea serviciului mecanic, din partea sectorului electromecanic, aici s-ar putea executa o gamă variată de piese de schimb,' atit de necesare utilajelor miniere. Asimilînd și execu- tînd în atelierul propriu un număr tot mai mare de piese de schimb, se mic-, șorează durata de staționare a utilajelor în subteran, crescînd totodată producția de cărbune. Dacă la Uricani s-ar trece, de exemplu, la confecționarea unor piese cum ar fi i bride pentru prins lanțul transportor, agrafe, diferi

te mufe, ștuțuri și bol- țuri elastice, problema pieselor de schimb ar fi, credem noi, parțial rezolvată. S-ar putea face pentru o parte din piesele de schimb diferite dispozitive sau matrițe care să permită executarea lor în serie. Aceasta ar fi soluția care ar justifica mai bine legătura dintre atelier și producție. Apoi, executînd cu forțe proprii o bună parte din piesele de schimb necesare, s-ar apela la I.U.M.P. sau la I.R.I.U.M.P. numai pentru repere și subansamble mai complicate, care necesită 

o tehnologie de fabricație ce depășește posibilitățile atelierului, de la Uricani. Din păcate, însă, aici nu se întîmplă așa. Oricît ar fi o piesă de simplă, pentru a fi asimilată, trebuie, așa cum spuneam la început, multă preocupare, gîndire tehnică. ,De ce să nu spunem lucrurilor pe nume — cu actuala dotare tehnică, adică cu mașinile unelte pe care le-am văzut în atelier
Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)
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• Teatrul din Pe
troșani la înce
put de stagiune

• Manifestări în 
cadrul festiva
lului hunedo- 
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— ediția a X-a

— O manifesta
re științifică de 
înaltă ținută
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Primirea
(Urmare din pag. 1)

tenție activitatea de primire în partid, astfelnumărul noilor primiți ri- dicîndu-se în această perioadă la 42. Analizînd mai 
în amănunt, împreună eu tovarășul Ioan Sav, secretarul comitetului de partid 
pe întreprindere, situația primirii în partid, am desprins concluzia că s-a manifestat o exigență sporită, față de calitățile profesi
onale și moral-politice ale celor care au cerut să fie primiți în partid. Munca politico-edueativă și organizatorică consacrată întăririi rîndurilor partidului a fost îndreptată cu precădere spre primirea celor mai înaintați oameni ai muncii, îndeosebi mineri-, care depun toate e- forturile pentru îndeplinirea planului, întărirea ordinii și disciplinei, realizarea programelor suplimentare de creștere a producției de cărbune.în vederea împrospătării permanente a rîndurilor partidului cu forțe tinere s-a căutat ca o mare par
te din noii membri de partid să provină din rin- dul tineretului, al organizațiilor U.T.C. Este semnificativ faptul că, din cei primiți în partid în acest an, 22 . provin din tinderi
le organizației U.T.C., principala rezervă de cadre a partidului, în care se formează și se modelează schimb.ul de mîine al comuniștilor.Pentru îmbunătățirea activității de primire în partid la nivelul comitetului de partid a fost e-

în partidlaborat un studiu asupra posibilităților de întărire a rîndurilor partidului, detaliat pe sectoare, schimburi, organizații. In baza acestui studiu, precum și a programului de activități cu cercurile de nemembri de partid, cei care întrunesc condiții pentru a fi primiți în partid sînt angrenați, într-o măsură mai mare, în munca politică, le sînt încredințate unele sarcini pe măsura posibilităților lor, sînt invitați la unele a- dunări generale deschise pentru a fi familiarizați cu exigențele vieții de organizație.Prin felul în care comuniștii muncesc și acționează pentru traducerea în viață a liniei politice a partidului, a programului său, pe bună dreptate se poate spline că la mina Lu- peni, activitatea politică a influențat pozitiv modul de gîndire al oamenilor muncii. Activitatea de primire în partid va continua și mai intens în perioada care a mai rămas .pînă la sfîrșftul anului. Cu ocazia alegerilor au fost discutate numeroase dosare de primire, pînă la sfîrșitu] anului fiind în atenție încă 30. Comitetul de partid va lua măsuri de intensificare a muncii politice în rîndul fiecărei organizații pentru formarea și afirmarea unei gîndiri noi, revoluționare, pentru creșterea continuă a rolului de conducător politic al partidului în toate domeniile de activitate.

Două dintre frunta
șele secție; bobinaj tex
til de la I.F.A. Vîsco- 
za Lupeni sînt și bobi
natoarele Victoria Stoi
ca și Emilia Epure. Lu
nar, ele își depășesc 
sarcinile de plan cu 
peste 10 la sută.

Foto : Șt. NEMECSEK

Atelierul mecanic
(Urmare din nag 1)la Uricani, se pot executa o bună parte din piesele de schimb necesare utilajelor din subteran. Mai trebuie impulsionată, de asemenea, aprovi.zonarea cu materiale și scule. Din discuția avută cu Traian Nan, șeful atelierului, a reieșit că aprovizionarea cu materiale în acest an a lăsat de dorit. Aceasta fiind situația de fapt, se impune luarea și în a- ceastă direcție a unor măsuri operative, mai ales dacă ne gîndim că la un atelier cum este cel de la Uricani, nu sînt necesare zeci de tone de metal.' Mai trebuie ținut cont de amploarea pe care a luat-o mecanizarea lucrărilor din subteran. In acest sens se impune o mai bună organizare a lucrului în atelier. Atelierul tre- ‘ buie . să preia o serie de activități menite să conducă, în final, Ia creșterea producției de cărbune.

Prin executarea în , atelier a unui număr tot mai mare de piese de schimb se rezolvă în același timp o a-i.doua problemă, și a- nume, încărcarea cu comenzi a mașinilor-unelte, creșterea indicelui de utilizare a acestora. După cum am văzut, la fața locului, posibilități sînt suficiente, lipsește însă spiritul organizatoric și inventiv. . ■
★

Iug. Iqncl Botoroagă a explicat în. atelier modul cum se pot executa o serie de piese de schimb și și-a manifestat în același timp d.orința de a sprijini colectivul atelierului în executarea unor subansamble complicate, precum și în confecționarea de matrițe pentruunele repere. Soluțiilepropuse de ing. Botoroagă, specialist în construcția de utilaj minier, vor fi, sperăm, luate în considerare de factorii de răspundere din conducerea minei.

. E DE VINA FRIGUL ?

„Ține-te de bidinea..."
j Prin insolitul ei, zicala : comic-absurdă „Ține-te ; de bidinea că-ți iau i scara" am întîlnit-o zi- î lele trecute la una din ; întreprinderile din Va- : lea Jiului, într-o nouă : versiune, nu cu sens etic : general, ei adaptată unei = situații concrete, de ac- i tivitate minieră. Mai la î obiect. Minerii, și nu u- : nul-doi, reclamau abseii- î ța lanțurilor sau a fu- î niilor eu care — n-o să ; vă vină să credeți, dar este purul adevăr — să prindă stilpul metalic de susținere de grindă, să-l lege de grindă ca să'7 nu cadă atunci cînd cedează și să accidenteze oamenii. Prin urmare o

La Grupul școlar minier din Petroșani a avut loc joj dezbaterea „Cercetarea științificortehnică din școală în lumina documentelor Congresului al XU-lea al P.C.R.". Au fost prezente cadre didactice de la Liceul industrial Petroșani și responsabili cu problemele

însemnareschimbare în ordinea firească a lucrurilor — stîlpul metalic este legat tocmai de grinda pe care de fapt el trebuie să o susțină. Și să nu credeți că este vorba de un singur stîlp, de ia lin loc de muncă oarecare, ei de stîlpii metalici care alcătuiesc susținerea unui întreg abataj-După cum vedeți lucrurile nu sînt tocmai așa de departe de zicala cu „ține-te de bidinea", ba mai mult, nu știm dacă cineva chiar i-a luat scara celui care l-a sfătuit să se țină de bidinea, dar la mina L:- vezeni se reclamă sigur absența lanțurilor cu

care să prindă stîlpii de grindă.
Tudor MUNTEANUNotă : Pentru a vă convinge de adevărul spuselor noastre, discutați cu șeful de brigadă Cos- tea Aftonic de la mina Livezeni și, poate faceți și o vizită în subteran. Sigur, invitația o adresăm celor care doresc să se convingă și, bine ar fi să facă acest lucru, tocmai cei care produc stîlpii metalici. Nu de alta, dar, dacă din punct de vedere calitativ sînt buni, poate exploatarea lor nu este cea indicată și acest lucru nu ,.se poate constata d.ecît la fața locului, în abataj.de cercetare de la liceele de matematică-fizică Petroșani și industriale din , Petrila și Vulcan. (T.S.)

★Pe șantierul construcțiilor de locuințe din Petroșani avansează lucrările la blocurile 50 B și 50 C, care vor totaliza peste 120 de apartamente. Pînă în prezent, două tronsoane ale blocului 50 B au ajuns la cota finală, avînd monțată

structura de rezistență. (I.M.)
★Mîine, se inaugurează sezonul de vînătoare. Pe mai multe terehuri ale filialei Petroșani a A.G.V.P.S. grupuri de vl- nători se vor afla pe urmele mistreților. Primele vânători organizate pe fondurile filialei au drept scop realizarea sarcinilor de plan ale filialei la carne de virat. (T.ț.)
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a
Mircea Bejan constructor la

— Vă aduceți o esențială 
contribuție la înălțarea a- 
cestor confortabile blo
curi in noul peisaj citadin 
al urbei noastre. Tovarășii 
de muncă vă stimează pen

X=a cu
Grupul de

ei* Avancronică

tru activitatea ce o de
puneți și, totodată, vă re
comandă călduros drept un 
exponent al inflăcăraților 
suporteri, ai Jiului. Iată 
de ce vă solicităm părerea 
asupra intilnirilor din ca
drul etapei de mîine.■— Este adevărat. sînt legat sufletește de băieții noștri și permanent sînt alături de oi. Mă bucur foarte mult că aii reușit să „evadeze" din subsolul clasamentului și cred că la Pitești, dacă vor juca cel puțin cum au jucat în compania gălă- țenilor, vor reuși să „smulgă" un punct. Să nu neglijăm faptul că elevii lui Ual.a4p.an vor aborda întâlnire#, destul de obosiți după meciul din „Cu
pă ‘‘ și că, pînă acum în campionat, n-au prestat un

fotbal demn de adevărați campioni.
— Dar partidelor pe ca

re le vor susține celelalte 
echipe calificate în turul 
al Il-Iea al cupelor euro
pene, cum le vedeți dez
nodământul ?— Nu văd ce mari probleme ar avea oltenii lui Valentin Stăneseu în confruntarea cu buzoienii ; deci prin victoria obținută, cred că-și vor ro- tari.'i și golaverajul. Stei- liștii, deplasîndu-se la colegii lor din Tg. Mureș, vor juca,; cred, la meci egal, acordîndu-le decișansa de; a câștiga < unpunct. Pe studenții .clujeni îi va obliga puternica lor galerie să se reabiliteze în cîștigare.a ambelor puncte , puse în joc în meciul pe . care-1 vor susține eu dinampviștii.

— In celelalte partide în 
care evoluează , echipele 
studențești, ce pronostic 
dați ?— Atit „Poli" Timișoara,

șantiere Petroșanicît și Sportul studențesc își vor adjudeca victoria în întâlnirile pe care le susțin cu Olimpia Satu Mare și, respectiv, cu U.S. Tîrgoviște. In ceea ee-i privește pe ieșeni, cred că vor ceda pe teren propriu ambele puncte băi- mărenilor. De altfel, . aici întrevăd înregistrîndu-se surpriza etapei.
— învinșii noștri din 

etapa trecută se deplasea
ză la Bacău, iar învin
gătorii campionilor, la 
Rm. Vîlcea. Credeți că 
gazdele vor avea cîștig de 
cauză ?v. —, Ambițioasa .echipă antrenată de Traian Io-, neșcu vine puternic. Va dovedi acest lucru și-n partida cu gălățonii. . Vâlcenii vor demonstra că sînt în formă și că victoria obținută la Cluj- Napoca n-a fost Un accident. Deci, în ambele meciuri, prevăd victoria gaz-' delor.

Corvin ALEXE

• In caz de timp favorabil, duminică, înce- pînd cu ora 9, în împrejurimile cabanei Rusu are lor tradiționala acțiune „De treci codrii de aramă". Participă reprezentanți ai unităților pionierești Alin școlile Văii Jiului,• In timp ce Jiul își dispută punctele la Pitești, cu campionii, care, clupă cum se știe au eliminat din „Cupa campionilor europeni" redutabila echipă AEK din Atena, divizionara noastră C Minerul Lupeni întîlnește duminică, ora 11, pe pro-, priul teren, pe Constructorul Craiova, iar Știința Petroșani pe C.F.R. Sime- ria. Duminică, la ora 11, au loc și meciurile din campionatul județean, după următorul . program : Minerul Anihoasa. —. S.G.C.L. Căian, Parîngul Lonea — Avîntul Zdrapți, Minerul Uricani — Aurul Certej și Minerii! j Paro- șeni — T.G.C.L. I-Suncddara.-• Duminică, ora 10,. - au loc întrecerile din campi

onatul județean de tenis ..de masă intre echipeleC.S.Ș. Petroșani — Utilajul Petroșani.• Meciul de rugbi din cadrul campionatului de juniori dintre echipele C.S.Ș. Petroșani — Carpați Mîrșa are loc duminică, ora 8,30, pe stadionul din Dealul institutului,• Proba de îndemînare, ultima din cadrul „Cupei comerțului", are loc duminică, ora 10, pe pista stadionului Jiul din Petroșani.• Meciurile de handbal, fete și băieți din campionatul liceelor, au loc duminică, îneepînd cu ora 9. după următorul program : Grupul școlar Petroșani — Liceul chimic Lupeni (teren C.S.Ș. Petroșani), Liceul de informatică Petroșani — Grupul școlar Lupeni. Pe terenul Școlii generale nr. 4 din Petroșani au loc întrecerile între echipele Liceului e- conomic Petroșani și Liceului Vulcan. (C.D.j

17. E de vină frigul sau o 
I fi...coincidență? De cums-a răcit timpul, s-ait'înr imulțit și amatorii de „tării" găsiți la volanul mașinilor. Este vorba 
I despre Mcdrega Cfîsțca,șofer 1<1 autobaza I.T.A 
I Petroșani, și Carol Ado-rian, tot de la I.T.A. Ce-i 
I deosebește ? In timp ceMedrega a Wst găsit a... 
I patra,'doară băut .la .volanul mașinii, Carol A dorian a fost găsit doar Ide... trei ori, conducînd sub influența băuturilor 
I alcoolice, Oricum, vortrebui să se ia de mină
Ișl să se prezinte la o nouă examinare, iar da-| că vor să mai conducă I1 mașina trebuie, să promoveze examenul iar după aceea să renunțe la pahar. Altfel, vor fi' nevoiți să se reprofileze.
i TOT EL A FOST

„DE CĂTRE PĂDURE"De regulă, cînd te ști cu/ musca Pe căciulă, taci, îți recunoști greșeala și, normal, • suporți consecințele. Da, dar unii „mușcă" ei înainte, ^chipurile să te întimid'd.'.Țh' Numai că Ilie Cătănes-■ cu, șofer... tot la I.T.A., n-a prea avut pe cine1 intimida și amenința. A-I baterea era clară: cursă . L clandestină cu autovehiculul 21 HD 2773 pe distanța Deva — Petroșani, rută pe care a transportat mobilă, serviciu pentru care a primit un litru de palincă și 200 lei. De ce o fi trebuit ca mobila să fie transportată cu o... tofrigorifică cu care de regulă se transportă a- limente alterabile?! Și, în loc să-și recv iască greșeala, a profei a- menințări, aruncând vorbe grele în fața organelor de control pină a reușit să convingă că.-., e necesar ca el, Ilie Că- tănescu, să se prezinte și să promoveze examenul psihologic. Cit despre mașina folosită în scopuri personale, s-au întocmit formele pentru scoaterea din parc. Mai mare daraua cît ocaua.
CÎT COSTĂ CURELELE I 
PENTRU COMPRESOR? 'Răspunsul la întrebare îl poate da Luca Drăcea, șofer la T.L.H.S. Petroșani. în ziua de 1^— tombrie a plecat cu atu tobasculanta '35-B-7070 — ăsta da, transport e- ficient — pe valea Po- latiștei să facă rost de curele pentru compresorul mașinii, ca și cînd pe valea cu pricina ar crește... curele. Dar, într-o curbă s-a tamponat cu autocamionul 21-HD- 3692 încărcat cu lemne pe care l-a avariat grav. Nu costă prea mult cureaua pentru compresor?
UNDE ATÎTA GRABA?
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Dacă vă mai aduceți aminte, în 28 septembrie a plouat. Și, pe ploaie, șoferii își iau niște măsuri de precauție : rulează mai încet, sînt mai prudenți. Nu și Molnar. Imre Caroly. Mergînd. pe strada Republici; din Petroșani, a apăsat prea tare pe accelerator, apoi, s-a angajat înt.r-o depășire în timp ce din sens opus venea un alt vehicul și, apoi, a oprit de miliție, a permisul și. douănu-1 mai vede. Tot ploile !
Rubrică 

sprijinul
realizată

auto- fost dat luni vin
cu

Biroului circu-
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Teafrul din Petroșani 
Ia început de stagiuneMîine, la Lupeni, se deschide a. 31-a stagiune a Teatrului de stat din Petroșani. în vederea acestui e- veniment artistic, care are loc înwfiecare toamnă în . Valea Jiului, se desfășoară pregătiri complexe, fiecare stagiune solicitînd o muncă superioară destinată diversificării vieții culturale și artistice. Despre toate aceste gînduri și eforturi caracteristice începutului de stagiune am vorbit cu actorul Nicolae Gherghe, di

rectorul Teatrului de stat „Valea Jiului".

•— In mod firesc, o nouă 
perioadă de activitate, 
chiar și artistică, se spri-! 
jină pe cea dinaintea ei, 
pentru a o depăși în- cali
tate. Așadar, ce a însem
nat precedenta stagiune 
pentru 
lui?— Mai realizate dintre care patru (comedia „Mireasa fără mire" de Bogdan B. Bogdan, „Petru Rafeș" de Horia Lovinescu, „La lumină zilei" de Vasi- le Mureșan Și D. Bem. Io- nașcu, „Pupăza din tei", drâinrrtizare a unor amin

tiri/din Copilăria marelui povestitor Ion- Creangă) cu piese din dramaturgia românească. Tot în stagiunea trecută, teatrul nostru a sărbătorit 30 de ani de activitate continuă în Valea Jiului, eveniment care a a- vut semnificația unuj stimulent în manifestarea potențialului nostru artistic, în afirmarea mai bună în cadrul teatrului românesc. La festivalul teatrului contemporan Brașov în tui an — tru Florinfost acordat premiul pentru debut în regie (spectaco-

colectivul teatru-întii că au fost cinci spectacole,

— desfășurat la primăvara aces- regizorului nos-Fătulescu i-a

Iul „Alegeți-1 singur", după o piesă de Ivan Bucovcan). De asemenea, am mai participat la faza republicană a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a Il-a, cu „Petru Rareș", spectacol la care și-a adus contribuția tot colectivul, avînd sensul unui omagiu pentru cei 30 de ani de e- xistență.a teatrului nostru.
— Este lesne de înțeles, 

deci, că stagiunea în al 
cărei prag vă aflați va fi 
superioară. Ce repertoriu 
v-ați propus și ce criterii 

de selecție v-au călăuzit? — Stagiunea va debuta Ia Lupeni. unde vom prezenta, în fața minerilor, spectacolul „La lumina care a fost pregătit drul manifestărilor erate împlinirii unei tați de secol de la luptele revoluționare din august 1929. Din repertoriul nostru mai fac parte piesele „Logodnica" de Alexandru Sever, „Pluta meduzei" de Marin Sorescu, drama „Năpasta" de Ion Luca Cara- giale, „Lupii de aramă" Adrian Maniu, „Hamlet" Shakespeare, spectacolul muzică și poezie „Ființa torică" și piesa „Privește

zilei1* în ca- consa- j.umă-

înapoi cu mînie" de Osborne. In alegerea acestui repertoriu am avut în vedere atît opțiunile publicului pentru piese românești contemporane, cît și spre lucrări reprezentative din dramaturgia universală.
— Care sînt preocupă

rile teatrului pentru con
tinuitatea vieții spectacu
lare în Valea Jiului și 
pentru toate categoriile de 
vîrstă a spectatorilor?— Pornim în noua stagiune cu mai multe intenții: pentru copiii din Valea Jiului am gîndit un studiou — „Prietenii teatrului" care va funcționa în așa fel îneît părinții, prezenți în sală Ia piese, să-i poată încredința unei atmosfere instructive și artistice, stimulativă pentru fantezia și disponibilitățile creatoare ale vîrs- tei. Tineretul' care participă la activitatea discotecii de pe lîngă instituția noastră, va fi implicat în recitaluri de poezie, spectacole de teatru scurt, într-un cu- vînt dorim să realizăm un cadru într-adevăr educativ.

Tiberiu SPATARU

In dimineața zilei ieri, în aula Institutului de mine din Petroșani au debutat , lucrările sesiunii ' de comunicări pe tema ■ 
„Participarea tineretului la 
înfăptuirea obiectivelor 
cincinalului revoluției
științifico-telinice", ma-
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p ma „Dezvoltarea și gospodărirea rațională a bazei de materii prime și energie, valorificarea superioară a potențialului material și uman, trăsături esențiale ale unei industrii moderne", care va fi organizat mîine (ora 10) la toate casele de cultură și cluburile sindicatelor din Valea Z aiului, va încheia a doua săptămînă a manifestărilor de. propagandă ști- ințifico-tehnică, a festivalului culturii și educației socialiste hunedo- rene „Sarmis", ediția a X-a.• A treia etapă a festivalului săptămînă tivităților filmul, va cu în tradiția acestui
„Sarmis ’79", rezervată ac-1 iterate începe manifestări
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și cu luni intrate festival al spiritualității hu- nedorene. In municipiul Petroșani se vor desfășura cîteva âcliuni de larg interes^ între care este Festivalul filmului documentar „Valea Jiului ’79", ajuns la a VI 11-a ediție. Organizat de întreprinderea cinematografică a județului Hunedoara, în colaborare cu Studioul cinematografic „Alexandru Sabia" din București, în perioada 8—15 octombrie, această suită densă de acțiuni de cultură și educație se desfășoară în toate . ’ țile Văii Jiului, prezentate 60 de documentare. In drul întîlnirilor lor muncii cu ai filmelor —. printre care Victor Moldovan, directorul studioului „Al. Sahia" și regizoarea Ada

locali tă- Vor fi filme ca- oameni- realizatori

Deva, Petroșani etc. prezentat comunicări interesante, circumscrise . forum' științific. Intre acestea a-- mințim cele referitoare la ” forme și metode ale mun- ' cii de dezvoltare â ebriș- ■' ființei politice a tineretului,i în• muncă și în școli de nivel superior, influența progresului tehnic asupra formării profesionale a tiiid-- retului înorientarea. școlară- lesională, factori ționali ai alegerii sionale, cerințe ale rii multilaterale a tului universitar, niri și năzuințe ale tului minier, participarea tineretului la autocondu- cerea muncitorească, integrarea socio-profesiona- lă a tineretului din tățile miniere etc. municările susținute■; prile j u it * cadrul un or cuții fructuoase, al util schimb de experiență, din dezbateri reieșind concluzia că „angajarea tineretului în construcția socialistă, în toate domeniile ei este răspunsul practic, concret, dat întrebărilor cardinale asupra mersului vieții • sociaJ le, asupra sensului ei. re-’ prezintă înțelegerea profundă a rolului său în făurirea societății socialiste", dezvoltarea socială an- gajînd traiectoria destinelor individuale ale tinerilor.Astăzi, în ultima zi a manifestărilor sesiunii de comunicări, se va vizita întreprinderea minieră Lupeni, urmînd ca dezbaterile să continue în plăcuta ambianță a complexului de odihnă „Valea de Pești", 
Ion VULPE

tru, subliniind necesitatea• continuei modernizări a industriei miniere, adoptarea unor soluții' tehnolo- - scopului acestui gice în care știința și tehnica nouă să aibă rol precumpănitor. In continuare, prof. univ. dr. ing. Dumi-,............ . tru Fodor, rectorul insti- . .. .............nifestare științifică patro- tuiului de mine, a relevat aspecte ale integrării
O manifestare 

științifică 
de înaltă ținută

nată de Comitetul municipal U.T.C., filiala Valea Jiului a Centrului de cercetări pentru problemele tineretului și Institutul de mine (în speță,■ catedra de Științe sociale). Cuvîntul de deschidere a fost rostit de ing. Nicolae 1-Ianeș, secretar al comitetului municipal de partid, care s-a referit la perspectivele de dezvoltare a Văii Jiului, în lumina sarcinilor și a prețioaselor" indicații pe care secretarul general al partidului, tova- . rasul Nicolae Ceaușescu, le-a pus în fațal harnicului detașament al minerilor din municipiul

întreprinderile miniere, rolul familiei în și pro- motiva- profe- educă- tinere- îrnpli- tinere-utilitatea cercetării problemelor majore ale educării și formării t ui orei generații pentru muncă și viață, evidențiind căile de creștere a participării tineretului la întreaga activitate ce se desfășoară, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Comunicarea „Probleme ale orientării profesionale și integrării tineretului în muncă și viață și fac- . torii care concură la soluționarea lor" a constituit prilejul unei analize ample, concrete, pe ■ care prof. univ. dr. Ovidiu Bă- dina, de la Academia „Ștefan Gheorghiu", a prezentat-o în plenul simpozionului.Lucrările au continuat a- poi pe două secțiuni : „E- ducație — conștiință", respectiv. „Integrare — participare", cadre didactice universitare, cercetători, și studenți din București, Cluj-Napoia, Iași, Brașov,

liniei au dis^ unui

s

5

fi ana- filmelorrealiza- u-Pistziner — vor lizate tematica și modalități de re, căutîndu-se idei cinemato- vor acțiuni de xinterme- expuneri filmului la educația a
tile activității grafice. Totodată avea loc alte educație prin diul filmului : („Contribuția documentar materialist-științifică oamenilor muncii" marți, la clubul sindicatelor din Loriea), procese cinematografice, lecții în sălile de ale întreprinderilor niere. /• O altă grupă manifestări este zută în cadrul revistelor literare. din Transilvania". O întîl- nire a scriitorilor cu oamenii muncii va avea loc, marți, la întreprinderea minieră Uricani. Recitaluri de poezie patriotică vor susține în întreprinderi și membrii cenaclurilor literare din Valea Jiului.• Peste o săptămînăvor avea loc și două manifestări cu caracter de schimb de experiență : un concert coral (la Deva) sub genericul „Te -slăvim partid", dedicat Congresului al XH-lea al partidului, și, la Petroșani, festivalul fanfarelor din județul Hune doara. Formațiile artistice de gen ale amatori lor din Valea Jiului,care au ocupat locurifrumoase în a doua e- diție a Festivalului național „Cîntarea României", își vor relua “pregătirile, stimulate de cele două apropiate manifestări.

pro- apel xni-de prevă- „Zilelor
s

!

Mk/;

„Ion Cojocaru, miner, sef de brigadă", Linogravură 
tie Iosif TELEMANN

■»

prezent
Gură de rai, fagur de-albine, 
natrie-leagăn și dulce mormint 
mi-e bine, și-acasă sînt numai în tine, 
copac al pădurii, doar pe plaiul tău sînt. 
Eu doar plinii tale-i știu gustul, și sete 
doar de izvoarele tale mi-a fost, 
din diminețile ninse de stele «. 
pînă-n amurguri, îmi caut un rost.
Și-am atîția tovarăși de-o seamă cu mine 
și singură nu-s nici n-am să fiu 
în gura-ți de rai. fagur de-albine... 
să te cînt nu-i devreme, nu e tîrziu.

Felicia KALMAN, 
muncitoare — Petroșani

PremierăMarți, 9 octombrie 1979, la ora 17, la cinematograful „7 Noiembrie" din Petroșani se va desfășura premiera de gală a filmului românesc „Ora zero11, producție a Casei de filme numărul 4. Din distribuție fac parte reputați actori ai scenei și ecranului, printre care Mihai uță, Geo Costiniu, Nuțu, Carmen Galin, viu Stâncii lescu, Dan faru, Nicu Constantin, : fan Mihăileșcu-Brăila alții.După cum ne-a informat tovarășa Margareta Catană,

Mere-DanSil-Tu-Ște- și

de galăresponsabila cinematografului „7 Noiembrie" Petroșani, la premieră publicul din Petroșani va a- vea posibilitatea să se reîntîlnească „pe viu" cu., îndrăgiți! actori Silviu Stănculescu, Elena Sereda, Ilorațiu MăTăele și regizorul filmului Nicolae Gorjos.Un film' românesc nou, inspirat din realitățile vieții noastre noi, își așteaptă spectatorii la premiera absolută organizată pentru oamenii muncii din Valea Jiului.'
B. MIRCESCU

Făuritori de viseMinerule, făuritor de vise, . prin tine-adîncurile cîntă pentru că doar tu;cu mintea,îmblînzești.Răsună cîntece pe plaiul mioritic, și acolo, în f.în tinimiraculoase în caro nu se răsfrîng stele armonii de picameresi mașini

le
pe care le strunești- făcîndu-ie' șă murmure " imnurile muncii.Numai așa adîncul îți lasă ascunsa podoabă întunecată, dată nouă făuritorilor de alte frumusețiși alte vise, noi, cei învăluiți frumusețile anilor cei aflați porțilemiracolului minei.

Viorel AVRAM,
Vulcan

Grație și talent de la 
virsta cea mai fragedă.

Festivalul național 
„Cîntarea României" a 
stimulat în școlile de 
toate gradele din Va
lea Jiului o activitate 
cultural-educativă bo
gată și diversificată.

Foto : I. LICIU
5
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Intervenție românească la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 5 — Trimisul Agerpres, Nieolae Chilie, transmite î In cadrul lucrărilor Comisiei a IlI-a a Adunării Generale pentru problemele sociale -umanitare și culturale, s-a trecut la examinarea punctelor agendei sale privind eliminarea oricăror forme de discriminare rasială și abolirea politicii de apartheid.Luînd cuvîntul în cadrul acestor dezbateri, reprezentantul țării noastre, loan Vpicu, a arătat că țara noastră va continua să

sprijine activ, din toate punctele de. vedere, lupta popoarelor din Zimbabwe și Namibia pentru jndepen" dența națională și lupta poporului din Africa de Sud împotriva apartheidului și rasismului, considerând că actuala situație din Africa australă este favorabilă desfășurării cu succes a luptei de, eliberare pentru cucerirea într-o perioadă nu prea îndepărtată a deplinei independențe naționale de către popoarele din această parte a lumii.
Masă rotundă consacrată dezarmării 

și dezangajării militare
STOCKHOLM 5. (Agerpres). — In capitala Suediei s-au desfășurat lucrările unei mese rotunde la care au participat specialiști din cadrul Institutului Internațional pentru Cercetarea Păcii din Stockholm (SIPRI) și oameni de știință și cefcetă-
Ciocniri între poliție 
și minerii belgieni
BRUXELLES 5 (Agerpres). — In cursul unei puternice manifestații de protest față de creșterea costului vieții și condițiilor precare de muncă, la care au participat greviștii de 

la minele Zolder, provincia belgiană Limbourg, din nord-estul țării, forțele de poliție au intervenit, ope- rînd trei arestări în rîndul demonstranților.In urmă cu o zi, după alte ciocniri între poliție și greviști, au fost arestați alți participanți la această acțiune revendicativă, declanșată la 24 septembrie, la care iau parte peste 10 000 de mineri din Lim-bourg.
Orientul

BEIRUT 5 (Agerpres) — Mahmoud Labadi, purtătorul de e'uvînt oficial al OEP, a declarat că „forțele is- raeliene își continuă agresiunea . împotriva populației civile palestiniene și libaneze in sudul Libanului". Ca urmare a acestei agresiuni — a spus el — peste 600 000 de persoane și-aii părăsit locuințele. Pe
Esteli, - „Orașul martir al Nicafaguei", .„Guernica Amerîcii Latine", cum a fost denumit, a devenit astăzi un oraș liber, unde 'adolescenții se plimbă fără frica de a fiîmbarcați pentru un 'destin funest, unde tinerii și femeile nu se mai- tem pentru viețile lor. Șase mii de morți într-un -mgur an — echivalentul i 15 la sută din-populație— acesta este tributul plătit de Esteli „cruntei democrații" a Iui A- nastasio Somoza, Situat în mijlocul unui lanț muntos la 150 km nord- est de Managua, Esteli era odinioară un oraș prosper : 3 500 muncitori prelucrau aici tutunul. Șase fabrici produceau mobilă. Aici se afla principalul centru comercial din nordul țării.Astăzi, Esteli este un chnp de ruine. „Somoza s-a îndîrjit împotriva lui; jurase să-l distrugă", spu

tori români, consacrată . problemelor dezarmării și dezangajării militare. Par- ticipanții români au prezentat referate, care au fost urmate de un amplu schimb de păreri cu privire la •concepția președintelui Nieolae Ceaușescu, poziția și inițiativele Republicii Socialiste România vizînd încetarea cursei înarmărilor, trecerea la adoptarea unor măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare.

Mitiiig 
al prieteniei 

româno-bulgsre
SOFIA 5 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei în R.P. Bulgaria a delegației de activiștj de partid a Armatei Republicii Socialiste România, condusă de generalul locotenent Gheor- ghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, în garnizoana Blagoevgrad a avut loc un miting al prieteniei româ- no-bulgare. In acest cadru, conducătorul delegației române și generalul colonel Kiril KosevȚ șeful direcției Superioare Politice a Armatei populare bulgare, au evocat relațiile prietenești româno-bulgare, ce se dezvoltă pe multiple planuri, inclusiv în domeniul militar, relații care, pe baza înțelegerilor intervenite între tovarășul Nieolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, au căpătat un conținut tot mai bogat, în interesul poporului român și poporului bulgar.

IN PERIOADA 24—30 
SEPTEMBRIE s-a desfășurat la Istanbul, sub auspiciile Universității din a- cest oraș, cel de-al III-lea Congres internațional de turcologie.La lucrări au participat peste 300 delegați din 27 de țări. România a fost reprezentată în toate, cele patru secții ale Congresului — istorie, filologie, etnografie și muzicologie. Comunicările prezentate de cercetătorii români au fost primite cu un deosebit interes.

LA 5 OCTOMBRIE, la Budapesta a sosit într-o vizită oficială primul ministru al Greciei, Constantin Caramanlis. El va a-

Întîlnire Brejnev-Honecker
BERLIN 5 (Agerpres). La Berlin a avut loc o întîlnire între Leonid Brej- nev, secretar general al 

C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., aflat aici cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării R.D.G., și Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. .Germane.Cu acest prilej, relatează agențiile ADN și TASS, s-a acordat o atenție deosebită consolidării în continuare a
Mijlociude altă parte, purtătorul de cuvînt al OEP a declarat că Organizația pentru E- liberarea Palestinei „se angajează să respecte încetarea focului în sudul Libanului, propusă luna trecută de O.N.U.,. dată fiind preocuparea sa profundă pentru securitatea, stabilitatea și integritatea Libanului".
ne unul din locuitori, membru al grupului lo- cal de reconstrucție națională, care prezintă distrugerile provocate de luptele desfășurate în septembrie 1978 și în primăvara și vara acestui an, și mai ales de

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Tînărul din Istanbul ; Unirea : Ultimul vals ; Republica : Ultimul cartuș.
LONEĂ: Falansterul, seriile I—II.
ANINOASA : Cele 12 munci ale lui Asterix.
VULCAN: Prietenulcopilăriei mele.
LUPENIUltima morții ;Vom. mâi vorbi la vară.
URICANI: Prima hire.

— Cultural : frontieră a 
Muncitoresc :iu-

8,3010,15 TVTeleșcoală.Roman foileton.
Cel (lin Mogador.Reluarea episodului 3.Telecinemateca

. «sîm- |
Ide știri. I matinale. I
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21,00 Varietăți de bătă seara.21,35 Telejurnal.
RADIO5,00 Buletin de5,05 Ritmuri i6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9.00 Buletin de știri. 9,05 Audientă ra- - - * - ' ' și11,00 11,25 12,00 12,05 mari

relațiilor multilaterale dintre cele două partide și state. Au fost examinate, totodată, o serie de probleme internaționale. Părțile și-au reafirmat hotărî- rea de a depune toate e- forturile pentru adîncirea destinderii, asigurarea colaborării statelor cu sisteme sociale diferite pe baza principiilor coexistenței pașnice.

vea convorbiri cu primul ministru maghiar Gyorgy Lazar în probleme vizînd dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și unele probleme internaționale. .
PRODUCȚIA INDUSTRI

ALA de ansamblu a țări- lor membre ale Pieței Comune a înregistrat un recul de ■ 0,6 la șută • în luna iulie, s-a anunțat oficial la Luxemburg, potrivit agenției Reuter. Cu excepția Italiei și Danemarcei, producția industrială a scăzut în luna respectivă în toate celelalte țări comunitare, în proporții diferite.
IN capitala iugo

slaviei s-au încheiat astăzi lucrările reuniunii a- nuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). Cuvîntul de închidere a fost rostit de Robert McNamara, președintele Băncii Mondiale.

11,1513,00 De la A la... infinit.17,50 Clubul tineretului.18,35 Săptămîna politi- in-18.5019,0019,2019,4020,10
că internă și ternațională. 1001 de seri. Telejurnal, îndeplinim programul partidului. Teleencielopedia. Film serial: Dallas 
— Compania pe
trolieră Ewing. E- pisodul 7.

dio. 10,40 ■■■ Balade jocuri populare. Atlas cultural. Discoteca ,,U". Buletin de știri. Mari compozitori, interpreți. 12.45 Program muzical. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Meridianclub. 16,00 Radiojurnal. 16.15 Radiorecording. 17,45 Orchestra Tijuana Brass. 18,00 Orele serii. 20,00 Romanțe, cîntece și melodii concertante. 20,30 Azi, în România. 20,40 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 22,00 Radiojurnal. 22,30 Ring de 24,00 Buletin de 0,05-6,00 Non stop zical nocturn.
LOTO
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Tragerea la sorti in cupele europene
ZURICH 5 (Agerpres). — La Zurich a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din turul II al cupelor europene de fotbal, fază în care, după cum se știe, sînt calificate toate cele patru echipe. românești.In „Cupa campionilor europeni", echipa F.C. Argeș Pitești va întîlni formația engleză Nottingham Forest, deținătoarea trofeului, iar în „Cupa Cupelor", Steaua București va juca împotriva echipei franceze F.C, . Nantes.In „Cupa UEFA", Dina-

mo București va întîlni formația vest-germană Eintracht Frankfurt pe Main, în timp ce Universitatea Craiova va primi replica echipei engleze Leeds UnitecUEchipele Dinamo și U- niversitatea Craiova vor susține primul joc pe teren propriu, iar formațiile F.C. Argeș Pitești și Steaua vor evolua in prima: manșă în deplasare.Partidele tur se vor disputa la 24 octombrie, iar meciurile retur sînt programate la 7 noiembrie.

A

întreprinderea minieră 
Livezeni

ORGANIZEAZĂ CONCURS :

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI :

— șef birou programare, pregătirea și 
urmărirea producției ; •

— șef raion electromecanic ;
— maistru atelier suprafață — expert 

a.g.r.
Concursul va avea loc în ziua de 20 oc

tombrie 1979, ora 9, la sediul unității. Con
diții de participare la concurs și retribuire 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului nr. 
280/1979.

ÎNTREPRINDEREA ÎNCADREAZĂ DE 
ASEMENEA :

— artificieri suprafață — depozit.

70 milioane franci francezi, o pincime din pierderile suferite de întreaga țară în cursul războiului civil... Centrul a fost în mod deosebit lovit, dar au avut de suferit și mai liiulte cartiere popu-lare.
Din presa străină : „Le Monde" 

Nicaragua : 
Vizită intr-un oraș martir
bombardamentele și represiunile somozisțe : 547 de case din aproximativ 6 000, șase uzine, 98 de magazine, patru clădiri administrative, între care și cea a prefecturii, cinci școli, două săli de spectacol, cinci farmacii, cinci bănci, hoteluri, spitale etc. Pagubele sînt estimate la echivalentul a

La cîteva zile de la victorie, soldații sandi- niști au fost însărcinați cu sarcinile cele mai urgente. Aproape toți civilii se refugiaseră : nu mai erau în oraș decît aproape cinei mii de persoane, aproape toți combatanți, acolo unde locuiau înainte peste 40 000 de cetățeni. Comitetele

de cartier, care s-au înmulțit în țară începînd . din 1978, au constituit coloana vertebrală a noii structuri administrative. Comitetul de apărare san- dinist (CDS) este celălalt organ civil care participă la reconstrucția o- rașului ■- Esteli, armata populară (EPS) coraple- tînd această organizare.Obiectivul principal al noilor autorități din Nicaragua este dc a relansa producția, pentru a da de lucru cetățenilor țării. „Din cele șase fabrici de mobilă distruse, sperăm să reconstruim una. Fabrica de țigarete, care aparținea lui Somoza, a fost naționalizată, Din momentul în care vom avea posibilități materiale, vom începe lucrările edilitare, precum și repararea străzilor și șoselelor. Sperăm astfel să reluăm producția normală", spune un reprezentant al CDS din Esteli.
...u.ilJTA Și ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, sta. Republicii, ar. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 424 64 (secții).

Mica publicitateVIND casă cu grădină, VÎND Dacia 1300 nouă, strada Petru. Maior 13 Pe- 4700 km, eventual garaj, troșani. (815) Telefon 41183. (817)
ANUNȚURI DE FAMILIECU nestinsă și cumplită durere Mărioara, soție, A- driana, fiică și rudele apropiate, anunță că în ziua de 6 octombrie 1979 se împlinește un an do la moartea scumpului și mult regretatuluiPreot iconom ADRIAN BOCEATComemorarea va avea loc duminică, 7 octombrie 1979 Ia cimitirul Lupeni. (813) .

CU aceeași nemărginită durere Aurica, mamă, Lucian tată, și Marcela soră cu cumnatul Tăvi, reamintesc celor ce l-au cunoscut, iubit și apreciat că s-a scurs un an de lacrimi și zbucium de la incredibila dispariție a scumpului, iubitului, mult apreciatului nostru Preot iconom ADRIAN BOCEATPe scumpul nostru-îl plîngem tot restul vieții. Comemorarea va avea loc duminică 7 octombrie 1979 la ora 12 la cimitirul din Lupeni. (811)
SILVIA și Ion Barbu împreună cu părinții și întreaga familie închină un pios omagiu în memoria regretatului Preot ADRIAN BOCEAT cu ocazia comemorării, la 6 octombrie 1979, a unui an de la prematura sa dispariție.Blîndețea, răbdarea, modestia și omenia care l-au caracterizat vor rămîne exemplu pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat. (816)

TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, sta. Republicii, nr. 67.


