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'CONGRESUL

Cu 56

Inițiativă, emulație creatoare, în întîmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor

Pe ansamblul economiei municipiului

planul producției industriale pe primii

patru ani ai cincinalului a fost realizat

de zile mai devreme

Tinăra confecționeră 
Paula Ilie sg, J _ numără 
printre sîrguincioasele 
meseriașe ale Fabricii de 
confecții din Vulcan.

Documente'e Congresului al Xll-lea al partidului
în dezbaterea întregului popor

Acum, în preajma marelui eve
niment politic — Congresul parti
dului, congresul întregului popor, 
oamenii muncii din Valea Jiului — 
mineri, constructori de mașini și de 
obiective de investiții, textiliști, e- 
iwrgeticieni, lucrători din transpor
turi — au consemnat în cronica în
trecerii socialiste fapt deosebit : 
PE ANSAMBLUL MUNICIPIULUI 
PETROȘANI A FOST REALIZAT CU 
56 DE ZILE MAI DEVREME PLANUL 
PRODUCȚIEI INDUSTRIALE.

Aceasta înseamnă : REALIZAREA 
ÎN PLUS FAȚĂ DE PREVEDERILE

PERIOADEI DIN PLANUL CINCI
NAL A UNEI VALORI DE 626 MI
LIOANE LEI.

La loc de frunte pe panoul în
trecerii și-au înscris numele colecti
vele de muncă de Ta întreprinde
rile miniere Paroșeni și Petrila, pre
paratorii de la I.P.C.V.J., construc
torii de mașini de la I.U.M. Petro
șani, constructorii de la I.C.M.M. și 
chimiștii de la „Vîscoza“-Lupeni, 
care au întregistrat în acest cinci
nal însemnate depășiri față de sar
cinile planului.

Mineri din brigada fr untașă condusă de Ioan Kacso de la I.M. Lupeni.

l

SECTORUL I AL I.M. VULCAN

Sporuri însemnate 
de cărbune

Colectivul sectorului I 
ăl" I.M. Vulcan intîmpinâ 
Congresul al XII-lea al 
partidului cu sporuri de 
productivitate de cite 110 
—170 kg cărbune/post, 
față de cit este planificat. 
Pe această bază solidă, 
brigăzile de mineri mă
resc cu fiecare zi ce tre
ce cantitateazde cărbune 
extras pestezplan. Se de
tașează formația condusă 
de Mihai Neștean cu 
plus de producție pe

SECTORUL IV AL

un
10

luni de 2300 lone cărbu
ne. Sporuri de 800—900 
tone de cărbune au acu
mulat și brigăzile mine
rilor Gheorghe Sava, Mi
hai Dudescu, Constantin 

Trenchea, Horea Șerban și 
Ștefan Gantz. Bilanțul ac
tivității sectorului pe 10 
luni consemnează 8780 to
ne de cărbune date peste 
plan și 810 000 Iei econo
mii la costurile de pro
ducție. (Tudor Mucuță, 
Vulcan)

I.M. LONEA

Un mobilizator angajament ai minerilor
1500 tone peste prevederi

In întîmpinarea 
greșului al XII-lea 
partidului, colectivul sec
torului III al I.M. Lonea 
— sector cu cel mai ridi
cat grad de mecanizare 
pe mină — s-a angajat să 
realizeze în lunile noiem
brie — decembrie a.c. o 
producție suplimentară de 
1500 tone cărbune. Ca o

don
ai

materializare a acestei 
hotărîri, în acest început 
de lună, aici s-au extras 
în plus în fiecare zi cite 
30—50 tone de cărbune.

In luna octombrie, co
lectivul și-a îndeplinit 
sarcinile de pian, reali- 
zind o producție supe
rioară lunii precedente cu 
9000 tone de cărbune.

Oamenii muncii, producători 
și beneficiari a tot ceea ce 

se înfăptuiește astăzi
Oamenii muncii de la 

mina Uricani, asemenea 
celor din întreaga țară, dez
bat în aceste zile cu înal
tă răspundere comunistă 
proiectele de documente a- 
le Congresu
lui al XII-lea 
al partidului, 
angajindu-.se 
să dea cit mai 
mult cărbu
ne țării. Dis
cuțiile purtate 
la trei sectoare 
ție, cu șefii de brigadă 
Gheorghe Scorpie, Gheor- 
ghe Șerbu și Victor Me- 
zambrovschi, au reliefat 
preocuparea majoră a co
muniștilor, a tuturor oa
menilor muncii pentru ri
dicarea continuă a bună
stării materiale și spiritua
le. La întrebarea — prin 
ce contribui ți la ridicarea 

continuă a calității vieții? 
interlocutorii ne-au răs
puns :

• Gheorghe Scorpie, 
sectorul III : „Am luat cu
noștință de prevederile 
Programului-directivă re

feritoare la creșterea nivelu
lui de trai în perioada 1981 
—-1985 și îmi exprim depli-

na adeziune fală de grija 
pe care partidul și statul 
nostru o manifestă pentru 
oamenii muncii. Noi, mi
nerii, am fost primii care 
am beneficiat de aplicarea

partidului. Acest lucru va 
determina creșterea venitu
rilor noastre, ridicarea con
tinuă a calității vieții, bucu
rie și fericire în familiile 
noastre".

Proiectul Programului-directivâ de creștere a 

nivelului de trai

de produtc- 
brigadă

celei de-a doua etape de 
majorare a retribuțiilor, 
ceea ce dovedește atenția 
deosebită care ni se acor
dă tiouă minerilor; Acestei 
griji, brigada pe care o 
coduc îi răspunde prin fap; 
te de munca, adică prin 
cele 2500 tone de cărbune 
realizate peste plan de la 
începutul anului, precum și 
prin cele 400 tone pe care 
ne-aîii angajat să le reali
zăm suplimentar pînă la 
Congresul al Xll-lea al

• Gheorghe
Șerbu, sec
torul II: „Am 
reținut din. 
documentele
Congresului, 

ca o cerin
ță importan- 

noastre, necesi- 
ridicării nivelului

tă a vieții 
tatea 
tehnic și calitativ al pro
ducției. Iri cincinalul 1981 
—1985 se va realiza circa
80 la sută din sporul ve
nitului național pe seama 
creșterii productivității

Anchetă de opinie realizată 
de Valeriu COANDRAȘ

înajunul marelui eveniment

MINERII LUPEN1ULUI

RAPORTEAZĂ
• Peste 51 000 tone cărbune cocsificabil ex

tras suplimentar ;

SE ANGAJEAZĂ :
• Realizarea exemplară și depășirea planului 

pe anul 1980.
(In pagina a IlI-a)

Cuvîntul tarii
Dintotdeauna, toamna 

s-a constituit in linie de 
fracție între trecut și vi
itor, înaintea noului an, 
țăranul român, aruncînd 
sămînța în brazdă, își 
însămînța, în cerul visu
rilor sale, aspirațiile spre 
o viață mai bună, ferici
tă, Evul nou socialist 
cheamă însă întreaga ța- 

' ră la ,,număratul boboci
lor", viitorul se întrupea
ză în mintea tuturor oa
menilor muncii, fiecare se 
simte obligat să-și aducă 
obolul de gîndire fertilă 
în virtutea omogenizării 
și osmozării aspirațiilor 
societății cu cele persona
la Exemplul cel mai eloc
vent — în această toam
nă, în adunările de dare 
.de seamă și alegeri din 
toate organizațiile de

(Continuare in pag. a 2-a)

In sala sistemelor 
calcul electronic din Pe
troșani operatorul Carol 
Szasz, execută lucrări de 
gestiune economică.

K - -

fiecare cetățean este in
vestit în fața tovarășilor 
săi de muncă, în fața ță
rii. Fiindcă .. stăzi, cons
tructorul edificiilor socia
lismului este chemat nu 
numai să pună umărul 
ci să și viseze lucid, să 
realizeze o unanimitate e- 
fectivă, alături de ceilalți, 
în gîndirea viitoarelor 
ctitorii socialiste, deci are 
misiunea nu numai de a 
înălță temelii, dar și a 
conduce efectiv destinele 
țării. Cuvîntul fiecăruia 
dintre noi va fi dus, de 
cei mai buni reprezen
tanți ai noștri, la Con- . 
greșul al XII-lea al parti
dului, care astfel devine 
un adevărat Congres- al 
poporului. Iată deci că, 
întreaga țară, în această 
mănoasă toamnă, este che
mată să-și spună cuvîntul 
asupra viitorului ei.

al responsabilității cu care Ion VULPE

partid, în dezbaterile adu
nărilor oamenilor muncii 
s-a făcut bilanțul activi
tății de pînă acum, înal
tul spirit : al democrației 
socialiste, nu numai că a 
permis, dai- a și impus

c
IC..'i
participarea la discuții, 
prefigurînd viitoarele o- 
biective și angajamente 
în întrecerea socialistă, a 
unui număr record de 
muncitori, țărani coope
ratori și specialiști de 
înaltă calificare. .Cuvîn
tul fiecăruia încununează 
Un drept al societății 
noastre socialiste, repre
zintă totodată un atestat

Acțiuni ale universitâ-

ții cultural-științifice
Universitatea cultural-ști- 

ințifică din Petroșani or
ganizează astăzi, la Școala 
generală nr. 5 (ora 18) și 
Centrul legume fructe (la 
ora 17) dezbateri și . expu
neri a căror temă este Con
gresul al XII-lea al parti
dului și dezbaterea „Româ
nia socialistă în anii vi
itori". Aceste manifestări, 
desfășurate în întîmpinarea 
marelui forum aI comu
niștilor, sînt destinate a- 
profundării cunoașterii do
cumentelor . apropiatului 
Congres al Xll-lea al 
P.C.R. (T.S.) .
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Eveniment epocal, cu 
profund ecou în conștiința 
umanității, Marea Revolu
ție Socialistă din Octom
brie — de la a cărei vic
torie se împlinesc astăzi 
62 de ani —■ a marcat în
ceputul unei noi ere isto
rice, a revoluțiilor proleta
re, a eliberării, popoarelor 
de orice exploatare și asu
prire. a afirmării 
mului în întreaga
Premisele izbucnirii 
hiției au constat în 
firea contradicțiilor 
Ie ia începutul acestui se
col, iar victoria 
determinată de 
existența unui 
partid revoluțio
nar, marxist-le- 
ninist, care a re
ușit să unească, 
într-un singur 
torent, lupta ma
selor muncitoare.

Evoluția isto
riei de-a lungul 
acestor peste șa- ’ 
se decenii de 
cînd s-au pus 
bazele primului stat socia
list din lume a evidențiat, 
prin succesele obținute de 
popoarele- sovietice în acti
vitatea social-economică, în 
'știință, tehnică și cultură, 
dar și prin opțiunea tot 
mai multor popoare pentru 
socialism, semnificațiile 
ample, permanente ale 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. „Făurirea 
primului stat al muncitori
lor și țăranilor, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Bolșevic, în frunte cu V.I. 
I.enin — se arată 
gramul Partidului 
nist Român — a 
puternic imbold 
revoluționare de 1 
deni, a ascuțit și mai mult 
contradicțiile de clasă, 
contradicțiile dintre țările 
imperialiste și țările do
minate, a stimulat întreaga

a fost

luptă de eliberare naționa
lă și socială".

In acei ani de mare efer
vescență revoluționară. Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a avut un larg 
ecou în România, clasa 
muncitoare manifestîndu-și 
prin puternice acțiuni de 
masă, simpatia și deplina 
solidaritate internationalis
ts cu tînărui stat sovietic.' 
Este cunoscut că revoluțio
nari români au participat 
cu arma în mină la lupta 
pentru apărarea puterii so
vietice, împotriva reacț io
nii interne și a intervenției

de
SC

Oamenii muncii, producători 
și beneficiari a tot ceea ce 

se înfăptuiește astazi
(urmare din pagina I) sectorul I: „Programul-Di- 

rectivă de creștere a nive
lului de trai situează în 
centrul atenției omul, o- 
mul cu nevoile, sale,' satis
facerea în cele mai bune 
condiții a cerințelor tutu- 
i'or membrilor societății, în 
concordanță cu consumul 
științific, rațional. Tot ceea 
ce se face în România se 
face pentru om, singurul 
beneficiar al tuturor rea

lizărilor socialismului. Bri
gada noastră lucrează la 
pregătiri, reușind ea în lu
na octombrie să realizeze 
în plus 80 mc, totalizînd 
de la începutul anului 573 
mc, la care se vor adăuga 
încă 100 mc, angajamentul 
asumat în cinstea Congre
sului partidului. Cu aces
tea contribuim, ca mineri

și ca cetățeni ai acestei 
patrii, la realizarea bună
stării noastre, a întregului 
popor*'.

Creșterea nivelului de 
trai material și spiritual în 
ritmurile și la nivelurile 
prevăzute în Proiectul de 
directive ce vor fi supuse 
dezbaterii Congresului al 
XII-lea al partidului, sint 
legate implicit de munca 
și activitatea desfășurată 
de oamenii muncii. Anche
ta <le opinie întreprinsă Ia 
mina Uricani a scos în e- 
vidență atitudinea respon
sabilă, hotărâtă a mineri-? 
lor, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor eco
nomice, chezășia ridicării 
continue a nivelului de 
trai, a calității vieții în
tregului popor.

noi trepte de civilizație și 
progres, contribuind la 
creșterea prestigiului și for
ței de atracție a socialis
mului în întreaga lume.

Dezvoltarea relațiilor cu 
Uniunea Sovietică, marea 
țară socialistă de care ne 
leagă vechi raporturi 
colaborare și prietenie,
află în centrul activității 
internaționale a Partidului 
Comunist Român- a tării 
noastre. In această perioa
dă oamenii muncii din

■ Valea Jiului; în întîmpina
rea apropiatului eveniment 

Xll-lca Congres 
al Partidului Co
munist Român, 
obțin noi și noi 
rezultate în în
trecerea socialis
tă, participând 
în acest fel con
structiv și efici
ent, la afirma
rea prestigiului 
țării noastre, a 
socialismului în 
lume. Un rol ho
tărâtor în dez
voltarea și a- 

profundarea continuă a 
relațiilor româno-sovieticc 
— așezate pe temelia de 
nezdruncinat a principiilor 
deplinei egalități în drep- 

indepen- 
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în 
treburile interne și avanta
jului reciproc, pe solidari
tate internațională și întra
jutorare tovărășească — 
au contactele nemijlocite 
dintre partidele și statele 

noastre, dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tova
rășul Leonid Ilici Brejncv. 
întregul popor român par
ticipă cu responsabilitate 
comunistă Ia operă de cons
truire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la 
triumuful cauzei socialis
mului și comunismului în 
lume, pentru idealurile pă
cii și colaborării.

politic, al

Marea Eevoluție Socialistă
din Octombrie

erei

muncii sociale. Acestui de
ziderat îi răspundem și noi 
prin folosirea la parame

tri superiori a utilajelor 
miniere de care dispunem, 
cu care am realizat de la 
începutul anului 4821 tone 
de cărbune peste sarcinile 
de pian. Cunoscîndu-le te
meinic, întreținîndu-Ie și 
exploațîndu-le judicios, 
vom obține suplimentar 
pînă la. Congresul partidu
lui încă 500 tone de căr
bune. Muncg este singurul 
factor prin care vom reuși 
să sporim nivelul nostru 
de viață, singura cale prin 
care vom contribui la pro
gresul genera] al societății 
românești".
• Victor Mezambrovschi,

i în Pro- 
Comu-

dat un 
luptelor 

pretutin-

imperialiste, înscriind un 
moment de seamă în cro
nica relațiilor tradiționale 
de prietenie dintre cele 
două popoare vecine și prie
tene. De la un stat care, turi, respectului 
înaintea victoriei istoricei 
revoluții, deținea 4 la sută 
din producția mondială in
dustrială. Uniunea Sovieti
că se află acum pe primul 
loc în lume la producția 
de oțel, fontă, petrol, mi
nereu de fier, cocs, ciment, 
tractoare, nave, bumbac, 
in, îndeplinindu-se cu suc
ces sarcinile Congresului 
al XXV-lea al P.C.U.S.. ale 
celui de-al zecelea cincinal 
de dezvoltare dinamică a 
economiei. Succesele im
portante obținute sânt ro
dul abnegației și spiritului 
de dăruire în muncă al oa
menilor muncii care au ri
dicat Uniunea Sovietică pe

RE TEME CETĂȚENEȘTI
Notă

Restul. urmeaza
Răspundem 
cititorilor

Cronica filmului

Filmul sovietic „Inspec
torul și braconierii'*  (ti
tlul original este „Tu mie, 
eu — ție" fiind mai su- : 
gestiv decît traducerea li
beră) este o comedie, una 
dintre acelea care nu ur
măresc în exclusivitate rî- 
sul pur fiziologic, ci își 
propun un obiectiv mai 
demn de interes : dovedi
rea influenței pozitive a 
satirei asupra firii umane. 
Șa precizăm, însă, că A- 
lexandr Serîi alege pen
tru atingerea scopului său 
o formulă mai dificilă, a- 
nume disimularea totală 
a intenției realizatoare 
îndărătul efectului comic 
irezistibil.

Fără să-și reclame titlul 
îndoielnic de epigon al 
lui. Alexandrov, Serîi a- 
parține, totuși, de acea 
școală cinematografică so
vietică, pe care neuitatul 
creator al peliculelor 
„Volga—Volga" și „Toata 
lumea rîde, cîntă și dan
sează" a întemeiat-o, ri
dicând specia comediei ci
nematografice la un înalt 
nivel. Intre Serii și Ale
xandrov există, așadar, 
niște afinități structurale, 

nutrind
; ambiția sănătoasă de a 

deconecta spectatorul în 
așa fel, ca el să rămînă.

i totuși „în priză", adică să 
I reflecteze după cei dintîi 
! torent de râs asupra cau- 
‘ zelor reale ce-au stârnit 

hohotele. Și în „Inspecto
rul și braconierii" avem 
de-a face cu o situație ab
solut aptă să genereze o 

' asifei de stare, poate nu 
chiar meditativă, dar în 
orice caz caracterizabilă, 
printr-un rîs înnobilat de 
'prezența gândirii.

Situația de bază a fil- 
rnuliy "'fsfc un qui-pro-quo 

•perfect: doi gemeni cu 
| ,tin statut social diferit, și

------------- ---- -- ----————

ambii cineaști

deconecta spectatorul

mai diferențiați ca stil de 
viață și mentalitate, cu 
toate implicațiile acestora, 
sînt angrenați într-un șir 
de peripeții extrem dă co

mice, datorită asemănă
rii lor perfecte.

Evident, ecuația — de 
la Plaut și Shakespeare 
încoace — nu este nicide
cum nouă.-Dar felul în 
care Serîi o. implantează 
în contextul vieții con
temporane este echivalent 
cu o transfuzie de spiri
tualitate. Frații Ivan șj 
Serghei Kașkin reprezintă 
două entități radical o- 
puse : unul e boem, altul 
intransigent ; primul cam 
trecut prin ciur și sită, 
al doilea fanatic luptător 
împotriva malrapazlicun- 
lor. Printr-o întâmplare. 
Ivan e nevoit să pună 
masca tartorului, înlocuin- 
du-și fratele. Se pune deci 
întrebarea : odată cu pa
rul (chiar dacă metamor
foza e vremelnică), lupul 
izbutește să-și schimbe și 
năravul ? Și iată că ex
cepția care întărește re
gula va avea loc. $ub ce 
formă, ne lămurește 
țiunea. Cert e faptuh 
turnura caractcologică 
te posibilă. Și —• n® 
gerează filmul — nu

ac
ea 

es- 
su- 
nu- 

mai în perimetrul elastic 
al comediei de situație, ci 
și în viață.

In genere. Serîi pune 
un accent deosebit pe rit
mul comediei, pe acest e- 
lament vital <11 genului- 
Așa se face că gagurile 
sale se succed într-un 
tempo frenetic, dar pro
mițând flash-urile scurte, 
printre care să pătrundem 
în esența unei galerii ti
pologice largi, în medii 
dintre cele mai diferite.

formă, ne lămurește

C. ALEXANDRESCU

Vânzătoarele Ștefana 
Croitoru și Rozalia C’hor- 
cheș oferă cu multă a- 
mabilitate produsele ma
gazinului nr. 135 de la 
parterul noului bloc 1 M 
din Vulcan.

’Ce s-a întâmplat pe auto
buzul nr. 31—HD—5039, în 
ziua de 29 octombrie a.c., 
e mai mult decît o rezolva
re inechitabilă a problemei 
restului. Reproducem două 
din dialogurile taxatoarei cu 
călătorii.

— Poftiți zece lei, vă rog 
un bilet de un leu. Mulțu
mesc, dar nu primesc nouă 
monede, văd că aveți la în- 
demînă și monede de cinci 
lei...

— Dacă nu primești, rup 
imediat încă nouă bilete ! 
Ce Crezi dumneata, că eu 
sânt pusă aici să satisfac 
toate ifoasele voastre ?

—- Nu vă supărațl, eu arh 
folosit termenul „dumnea
voastră", adică am vorbit 
în limitele politeții. Ecuson 
nu purtați ?

— Ce te interesează ? Eu 
nu port chestie din aia !

Alt dialog :
— Tovarășă taxatoare,

rrii-ați dat 23 lei rest și un 
bilet de 1 leu, eu știu că 
v-am dat douăzeci șicinci!

— Să taci ! la te uită și 
la ăsta ! I.-ai scăpat pe jos ! 
Ce, mă faci hoață pe mine?

Și, ca dialogurile să se a-, 
prindă mai tare, șoferul re
fuză, fără pretext, să des
chidă ușa de la mijloc, stîr- 
nind valuri de proteste. In 
Petrila, în stația de la com
plexul din cartierul 8 Mar
tie un stop brusc urmat de 
țipete, vaiete ațîță și mai 
mult atmosfera. Taxatoarea 
— tot ea 1 — ni se adresea
ză moralizator ;.

—; Să vă învățat! minte ! 
Și altădată să veniți cu 
bani potriviți pentru bilet, 
se-aude ? !

Binențeles, s-a auzit. Dar, 
sperăm să se audă și să se 
ia măsuri și la. conducerea 
E.T. Petroșani. '

■..
IOAN CIUR, Petroșani: 

Stațiile de autobuz de pe 
traseul de transport în1 
comun Aeroport — Dîlja, 
ca de altfel din întreg 
municipiul, au fost pe a- 
locuri rărite cu scopul de 
a se economisi carburanții 
și a se utiliza mai eficient 
parcul de autobuze. Cetă
țenii din Lunca Jiului dis
pun de stația de lîngă ba
rieră, la circa 200 m dis
tanță de vechea stație.

ILORICA BOHEANU, 
Vulcan: Meseria de condu
cător auto profesionist poa
te fi învățată, pe bază de 
contract, în cadrul școlilor 
de șoferi profesioniști. Pen
tru amănunte, adresați vă 
I.T.A. Hunedoara — Deva.

Ioan Dan BALANFoto: Stefan NEMECSEK

sprijinul producției. Ei au 
descărcat din vagoane so
site cu materiale 180 to
ne bolțari și Un vagon 
cu lemn de mină. In a- 
oeastă acțiune s-ap re
marcat tinerii Cornel Se- 
lejan, Petru Zercule, loan 
Colța, Iacob Bălușe, Iosif 
Hegedus, Nlcolae Todor i- 
che și Iosif Kantor țsecre-

ln centrul Petroșaniului 
constructorii de locuințe 
iu finalizat tronsoanele e 
și d ale blocului 69. Peste 
cîteva zile, aici vor fi puse 
la dispoziția oamenilor 
muncii 80 apartamente noi 
cu 2, 3 și 4 camere. La tarul organizației). Aceas- 
parter va fi dată în folo
sință o suprafață de 476 
mp, spații comerciale des
tinate unui magazin 
articole

cu 
pentru copii.
★

din organizația 
la depozitul de 
al I.M. Vulcan 

acțiune

Tinerii
U.T.C. de 
materiale 
au organizat o 
de muncă patriotică în

tă organizație se remarcă 
prin frecvența acțiunilor 
de acest fel. (C. I.)

★
Venind în întâmpinarea 

cererii cetățenilor, expri
mată și prin intermediul 
ziarului nostru, consiliul 
popular municipal și con
ducerea E.T.P. au între
prins măsuri pentru înfi-

ințarea unei stații de au
tobuze în zona noului spi
tal municipal. Ieri s-au 
desfășurat lucrările de de
gajare a zonei, în vede
rea amenajării celor două 
refugii, urmând ca în 
scurt timp cetățenii să 
poată beneficia de această 
măsură mult așteptată. 
(C. Val.)

★
lunii octombrie 
realizarea inte

grală a planului de apro
vizionare a municipiului 
Petroșani eu produse agro- 
alimentare, pentru perioa
da de iarnă. La' unele 
produse s-au achiziționat 
cantități peste prevederile 
de plan. Astfel în depo
zite au intrat, în plus

Sfârșitul 
a marcat

ANA LEFTER, Petroșani;
Cei patru copii minori be
neficiază, în condițiile le
gii pînă la majorat, de 
pensie pentru urmaș. Pen
tru întocmirea dosarului de 
pensie de urmaș, adresați- 
vă Oficiului pentru proble
me de muncă și ocrotiri 
sociale din Petroșani.

PETRU GAINA, Petro
șani: Articolul „Mersul au-, 
tobuzelor -în „pană" de 
punctualitate**,  publicat la 
31 octombrie a.c., în urma 
unor sesizări asemănătoare 
a ridicat problema necesită
ții respectării stricte a ora
rului autobuzelor Pe tra
seul Lonea — Aeroport —> 
Petroșani. Vom , informa 
cititorii, imediat ce condu
cerea E.T. Petroșani r>e va 
trimite răspunsul scris 
conform Legii presei, în le
gătură cu măsurile stabilite.

față de prevederi, 425 to
ne de cartofi, 35 tone de 
ceapă, 540 tone de legu
me, 24 tone de mere și 
alte produse. (V.S.)

★
Ieri, de la Filiala Petro

șani a A.G.V.P.S. a fost 
expediat către beneficiar 
al patrulea mistreț recol
tat în actualul sezon în 
contul sarcinilor de plan 
ale filialei la carne de 
vânat. Cu acest exemplar, 
împușcat de vânătorul Ion 
Negoi din Răscoala, filiala 
a depășit 400 kg carne de 
vânat, predate în această 
toamnă. (T.V.)

I 
I 
I

I
I 
I
I

I
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Întîmpinăm Congresul partidului 
cu sarcinile de plan îndeplinite exemplar

în ajunul marelui eveniment din viața partidului, a poporului 
MINERII LUPENIULUI “
RAPORTEAZĂ: Peste 51000 tone cărbune cocsificabil extras 

suplimentar față de sarcini; —
SE ANGAJEAZĂ: Realizarea exemplară și depășirea 

planului pe anul 1980
• încrederea in realizările viitoare, opti

mismul minerilor din Lupeni au o temelie 
trainică — succesele de prestigiu, experiența 
acumulată în acest an.

e Calea cea mai sigură spre creșterea 
producției de cărbune cocsificabil — dezvol
tarea în ritm susținut a mecanizării lucrări
lor din subteran.

• Factorii esențiali in sporirea producti 
vității muncii — ridicarea calificării, speciali 
zarea pe operațiuni, policalificarea perso 
naiului minier și electromecanic.

Lumină călăuzitoare spre 
un viitor strălucit, Proiec
tele de documente ce vor 
fi supuse aprobării Con
gresului al XII-lea al parti
dului au prilejuit o nouă 
afirmare a responsabilității 
muncitorești ce a caracte- 
-rizat lucrările adunării oa
menilor muncii de La mina 
Lupeni. Dezbaterile, anali
za temeinică, profund rea
listă a posibilităților- de 
care dispune colectivul a- 
cestei importante întreprin
deri miniere a țării au 
evidențiat resursele de 
care colectivul dispune 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan stabilite pe anul 
1980, ultimul an al cinci
nalului.

Toți vorbitorii și-au ex
primat deplina hotărîre de 
a obține succese care să 
ridice pe noi trepte acti
vitatea economică a între
prinderi.

Felicitările transmise din 
partea Comitetului munici
pal de partid, de tovarășul 
Barb Petru, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, pentru realizările 
de prestigiu obținute în a- 
cest an, indicațiile și sar
cinile transmise au consti
tuit un puternic imbold 
pentru activitatea viitoare.

în.tr-o atmosferă însufle- 
țitoare, participanții la a- 
dunarea oamenilor muncii 
au adresat în numele mi
nerilor Lupeniului o tele
gramă secretarului general 
al .partidului, în ca.re și-au 
exprimat aprobarea unani
mă față de documentele 
celui de-al XII-lea Congres, 
dorința lor fierbinte ca to
varășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în înalta func
ție de secretai- general al 
partidului.

Din programul de măsuri tehnico-organizatorice și sociale adoptate 
pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor pe 1980

MASURI PENTRU ÎNDE
PLINIREA PLANULUI LA 
PRODUCȚIA FIZICA ȘI 
NETA :

• Pentru asigurarea u- 
nei producții constante, 
ritmice, creșterea capacită
ții de producție a sectoare
lor, se vor pune în funcțiu
ne eșalonat,. în tot cursul 
anului, noi abataje echipa
te atît cu susținere indivi
duală cit și cu susținere și 
tăiere mecanizată ; "

• Se va organiza o bri
gadă compactă de pregăti
re care va fj. dotată cu o 
combină de înaintări pen
tru realizarea a 120 ml pe 

lună în stratul 15. Astfel, 
vor fi pregătite din timp 
panourile necesare preluă
rii creșterilor de producție;

• Gospodărirea judi
cioasă a fondurilor fixe 
realizată prin predarea a- 
cestora fiecărui sector în 
parte

• Se vor procura foreze-

ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI
• Planul producției nete va fi depășit cu 

600 000 lei.
• Producția marfă vîndută va fi superioa

ră sarcinilor de plan cu 1 100 000 lei.
• Cu 5 000 tone de cărbune cocsificabil 

va fi depășit planul producției fizice.
9 La lucrările miniere de deschideri și 

pregătiri vor fi realizați suplimentar 100 și, 
respectiv, 150 metri liniari.

9 Nivelul productivității muncii calculată 
pe baza valorii producției nete va crește cu 
1 la sută.

O La cheltuieli materiale de producție 
se vor obține economii în valoare de 200 000

f*£At.tZAT :
' NOUA tUfU: 

ĂNUt. 1970

• Se va acționa. în con
tinuare cu fermitate pen- 
tril calificarea, policalifica
rea, perfecționarea și creș
terea îndemînărli persona
lului muncitor.

MASURI PENTRU 
REALIZAREA PLANULUI 
DE INVESTIȚII ȘI A PU
NERILOR IN FUNCȚIU
NE :

• Este absolut necesară 
scurtarea termenului de 
punere în funcțiune a pu
țului cu schip, iar pentru 
aceasta trebuie soluționată 
suprapunerea executării 
turnului puțului cu lucră
rile din subteran, amena
jarea puțului și săparea si
lozurilor la orizonturile 400 
și 300 ;

• Pentru urgentarea e- 
xecutării galeriei direcțio
nale din culcușul stratului 
3, orizontul 360, se va or
ganiza o brigadă care, cu 
ajutorul unei combine de
maintări în steril, să ob- ' fan*  și nr. 12, la cup

le necesare executării sui- 
toriior de aeraj și instala
țiile de foraj pentru cu
noașterea condițiilor de ză- 
cămînt ;

• îmbunătățiri tehnice 
vor fi aduse unor utilaje 
în vederea adaptării lor la 
condițiile specifice de ză- 
cămînt.

• Mina va fi dotată cu 
instalații de dispecerizare, 

telecomandă, teleconvorbi- 
re și televiziune cu circuit 
închis.

• Se va urmări perma
nent modul de utilizare a 
efectivelor existente în ca
drul minei și se va acțio
na continuu pentru dirija
rea personalului către fron
turile de lucru.

• In vederea asigurării 
condițiilor de muncă nece
sare realizării sarcinilor de 
plan de către toate brigă
zile din subteran se va ex
tinde transportul de ma
teriale către locurile de 
muncă eu monoraiuri ;

țină viteze de avansai-e de 
100 ml.

MASURI PRIVIND E- 
CONOMISIREA DE ENER
GIE ELECTRICA, COM
BUSTIBIL SI VALORIFI
CAREA RESURSELOR SE
CUNDARE :

• înlocuirea ventilatoa
relor pneumatice cu venti
latoare electropneumatiee 
în lucrările miniere din 
subteran unde situația ae- 
rajului permite aplicarea 
acestor măsuri;

• Contorizarea consu
mului de energie electrică 
pe sectoare ;

• Evitarea mersului în 
gol a motoarelor de la lo
comotive, în perioada cînd 
nu se face transport, va 
conduce la economii de 
motorină ;

• Gazul metan captat în 
subteran se va utiliza pen
tru încălzirea apei la baia 
muncitorilor, preîncălzi- 
rea aerului la puțul „Ște- 

torul forjă și cuptorul 
pentru tratamente termice;

MASURI PENTRU ÎN
CADRAREA IN INDICA
TORII ECONOMICO-FI- 
NANCIARI :

• Reducerea cheltuieli
lor materiale și creșterea 
producției nete pe seama 
continuării operațiilor dc.' 
recuperare din subteran a 
pieselor metalice ;

• încadrarea în consu
murile specifice planificate 
se va realiza și prin urmă
rirea semidecadală â con
sumurilor de materiale în 
raport cu producția de 
cărbune realizată.

MASURI SOCIALE:
• Punerea în funcțiune 

în trimestrul I al anului 
1980 a punctului sanitar 
de fizio-terapie, de la mi
nă, pentru refacerea, forței 
de muncă a personalului 
muncitor ;

• Rezolvarea căilor de 
acces la cabana „Straja* * 
prin amenajarea și pune
rea în funcțiune" a tele- 
scaunului pentru a crea 
oamenilor muncii de la 
Lupeni condiții optime de 
recreere.

PROPUNERI ALE 
PARTICIPANTILOR
GHEORGHE TOMjC; 

miner șef de brigadă la » 
sectorul de investiții : . 
„Dorim ea în anul 1980 ; 
să doborîm recordul na- ' 
țional la săparea și be- ' 
tonarea puțurilor, iar ' 
pentru aceasta propun 
să se studieze și să se I 
materializeze rezultate
le studiilor privind în
chiderea și deschiderea 
automată a ușilor de la 
cofragul mobil și să se 
realizeze o platformă de 
perforare pentru adînci- 
rea puțurilor*.

DUMITRU DANCIU- 
LESCU, șeful sectorului 
IV: „Mecanizarea com
plexă introdusă în ritm I 
susținut ne obligă la in- , 
tensificarea acțiunii de ! 
policalificare, de aceea I 
propun să se accentueze I 
specializarea celor care I 

’ mînuiesc utilajele". j

IOAN SALAGEAN, mi- I 
ner șef de brigadă la I 
sectorul IV : „Pentru ca j 
tratamentul indicat de 
medic să se facă sub 
directa" supraveghere a j 
personalului sanitar, pro- j 
pun să se studieze posi- j 
bilîtatea înființării în 
cadrul întreprinderii a 
unui staționar, unde bol
navii cu 1—3 zile de 
foaie de boală să fie in
ternați. Tratamentul fi
ind sub supraveghere, 
cei bolnavi se voi- însă
nătoși mai repede și își 
vor relua activitatea la 
locul de muncă*.

TITUS COSTACHE, 
directorul tehnic al în- ■ 
treprinderii : „Pentru a ; 
ne câștiga o mai mare 
independență față de 
I.U.M.P. în ceea ce pri
vește confecționarea pie
selor de schimb, este ne
cesară urgentarea pune
rii în funcțiune a noului 
atelier electromecanic a- 
flat în construcție. Do- 
resc să existe o mai 1 
mare receptivitate din 
partea proiectantului și_e- i 
xecutantului — ambii se - 
găsesc în Valea Jiului ' 
—•' față de modificările i 
realizate de noi, oame- ț 
nii din producție, pen- E 
tru îmbunătățirea utila- p 
jelor miniere. De ase- H 
menea, cred că este ne- | 
cesar să se facă o in
ventariere a probleme- < 
lor cu care se confruntă. | 
mineritul Văii Jiului și ? 
să se creeze colective j 
care să studieze aceste ;
probleme". ■

Pagină realizată de
Dorin GIIETA
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Prezențe românești
BRASILIA 6 (Agerpres). 

Problemele legate de dez
voltarea schimburilor co- 
irterciale și realizarea unor 
•cțiuni de cooperare, în 
•pecial în domeniile con
strucțiilor de mașini, mi
nier și energetic dintre 
România și Brazilia,, au 
fost abordate cu prilejul 
convorbirilor purtate în 
Brazilia de Ghedrghe Nes- 
torescu, secretar de stat 

Ia Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, cu 
Baena Soares, secretar ge-

E voi u ți a situației din 
Bolivia

LA PAZ 6 (Agerpres). 
După lovitura militară de 
stat de la 1 noiembrie — 
informează din La Paz a- 
gențiile internaționale de 
presă — situația din Bolivia 
continuă să rămână încor
dată și neclară. Capitala 
țării a fost, luni, teatrul 
unor ciocniri între mani- 
festanți și unități ale arma
tei, soldate cu moartea 
mai multor persoane. Po
trivit agențiilor Pren-sa 
Latina, EFE, France Presse, 
Associated Press, Congre
sul Național Bolivian, care 
și-a reluat activitatea după 
ce fusese suspendat vineri, 
s-a întrunit în sesiune de 
lucru „pentru a găsi o so
luție celui mai grav con
flict național din ultimii 
30 de ani“.

Informații provenind din 
La Paz afirmă că negocie
rile între parlament și gu
vernul colonelului Alberto 
Natusch Busch se află în 
impas, întrunit acesta a de
clarat că nu intenționează 
să renunțe la prerogativele 
pe care și le-a asumat,

Potrivit agenției France 
Presse, cenzura presei, de
cretată în urmă cu două 
zile, afectează și marile a- 
genții internaționale de 
presă; astfel, comunicați
ile telefonice și telegrafice 
ale Biroului AFP din La 
Paz cu străinătatea au fost 
suspendate din ordinul au
torităților militare.

neral la Ministerul Relați
ilor Externe, Cesar Cais, 
ministrul brazilian al mi
nelor și energiei, și cu I. 

Batalha, președintele Co
misiei pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale cu ță
rile socialiste din Europa, 
șeful Departamentului Eu
ropa din Ministerul Relați
ilor Extbrne al acestei țări.

★
OTTAWA 6 (Agerpres). 

In continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în 
Americă de Nord, Ansam
blul folcloric ,.Doina Bucu- 
reștiului" a prezentat spec
tacole în orașele canadiene 
Vancouver și Kamloops, 
spectacole care ș-au- bucu
rat de un deosebit succes. 
Articolele elogioase apărute 
în presă sau prezentările 
făcute la radio au relevat 
autenticitatea suitelor core
grafice și a pieselor muzi
cale prezentate, arta inter- 
preților.

După spectacolele prezen
tate în Canada -.Doina 
Bue.ureșliului“ a revenit în 
S.U.A. și își continuă tur
neul în statele Washington, 
Oregon și Idaho.

PARLAMENTUL ISRA- 
ELIAN a amendat o pre
vedere constituțională, per
mițând premierului să-și re
manieze cabinetul. Cu 54 
voturi pentru și 46 contra, 
Knessethul a hotărât să-l o- 
fere premierului Begin po
sibilitatea de a numi un 
al doilea vicepremier ■— re
latează agențiile de presă.

PREȘEDINTELE SENE
GALULUI, Leopold Sedar 
Senghor, și-a . încheiat, 
marți, vizii,a în Grecia, ple- 

■ cînd spre Malta. Intr-o 
conferință de presă ținută 
înainte de a părăsi capitala 
elenă, Leopold Sedar Sen
ghor a arătat că a semnat 
cu conducătorii greci un 
acord cultural și a ajuns - 
la o înțelegere asupra prin
cipalelor prevederi ale al
tor două acorduri —■ unul 
privind schimburile econo
mice și comerciale, iar Ce
lălalt cooperarea științifică

Ședinfa tripartită a Conferinței
în problema

LONDRA 6 (Agerpres). 
In cadrul ședinței tripar
tite a Conferinței de ia. 
Londra în problema rhb- 
desiană, copreședinții Fron
tului patriotic Zimbabwe, 
Joshua Nkoino și Robert 
Mugabe, au reafirmat ce
rerea ca delegația britani
că să opereze modificări în 
propunerile sale privind 
perioada de tranziție și 
organizarea alegerilor ge
nerale. Cererile se referă, 
între altele,, la extinderea, 
perioadei de tranziție de

rhodeslană
Ia două luni, cit prevede 
proiectul britanic, la șase 
luni, la integrarea forțelor 
patriotice Zimbabwe în 
forțele de ordine rhodesie- 
ne, în perioada preelecto
rală, la supravegherea ale
gerilor generale de către 
o forță O.N.U. sau o forță 
constituită pe baze egale 
din membri ai frontului 
patriotic și din reprezen
tanți al regimului minori
tar de Ja Salisbury și. ai 
guvernului britanic.

FILME

19.40
20,10

Realegerea premierului japonez
TOKIO 6 (Agerpres). Pri

mul ministru ăl Japoniei, 
Masayoshi Ohira, a fost re
ales, marți, în cadrul se
siunii speciale a Dietei ni
pone, în fruntea guvernului 
japonez. Reînnoirea măn- 
datului său are loc la ca
pătul unei-a'dihtre cele mai 
agitate perioade din isto
ria Partidului Liberal-De
mocrat, de guvernăhiînt, 
din Japonia. Pentru prima 
dată, parlamentarii liberali

care dețin majoritatea în 
Camera Reprezentanților, 
au prezentat Dietei doi can
didați la funcția de prim- 
ministru — Masayoshi Ohi
ra și fostul premier Takeo 
Fukuda. în primul tur de 
scrutin nici unul dintre 
candidați nu a întrunit ma
joritatea pentru a fi decla
rat ales. în al doilea tur de 
scrutin, Masayosjii Ohira a 
obținut 138 de voturi, iar 
Takeo Fukuda 121 de vo
turi.

și tehnică: De asemenea, el 
a informat că vor fi cre
ate societăți mixte greeo- 
senegaleze de pescuit.

LA DELIII s-au deschis 
lucrările reuniunii regiona
le . pentru pregătirea Con
ferinței mondiale a femei
lor, în cadrul ,,Deceniului 
O.N.U. în sprijinul femei
lor egalitate, dezvoltare și 
pace". La lucrări, organi
zate din inițiativa Comi
siei . Economice și Sociale 
O.N.U. pentru Asia și Pa
cific, participă peste o 
sută dc delegate din 25 de 
țări asiatice și din bazinul 
Pacificului.

AGENȚIA IRANIANA 
DE PRESA P.A.It.S. anun
ță că guvernul primului

ministru Mehdi Bazârgah: 
și-a prezentat, marți, demi
sia. Postul de radio Tehe
ran — citat de agenția 
France Presse — informea
ză că demisia guvernului a 
fost acceptată, iar Consiliul 
Revoluției a fost însărcinat 
să preia afacerile curente. 
Postul de radio mențio
nează că totul constă 
în pregătirea referendumu
lui constituțional, a alege
rilor legislative și prezi
dențiale.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER a semnat legeâ 
care îi conferă dreptul de 
a raționaliza consumul de 
benzină în caz de necesitate. 

Concret, documentul preve
de aplicarea planului de ra
ționalizare: dacă‘stocuri le de 
carburanți au scăzut cu cel 
puțin 20 la sută, daca pe
nuria se anunță prelungită 
și dacă Congresul nu a 
formulat obiecții în decurs 
de 15 zile.

SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT

Pregătiri în vederea primelor întreceri la schi
In orașul Vulcan își des

fășoară activitatea secția de 
schi fond a Clubului spor
tiv școlar Petroșani. In 
scopul depistării elemente
lor dotate Și dornice să 
practice acest frumos sport, 
în rîndul elevilor din cele 
5 Școli de pe raza locali
tății s-a organizat o acțiu
ne de selecție. Din cei 150 
de elevi ai claselor I—VIII 
participant! la cele 8 teste, 
în final au fost reținuți 
34. După ce Vor efectua o 
perioadă de pregătire fizi
că specifică, va urma o 
nouă testare ayînd ca scop 
definitivarea grupelor de 
începători. încă de pe acum 
se detașează cîteva elemen
te dotate și talentate. Din
tre acestea amintim pe 
Florin Pleșa, Erik Liker, 
Nelu Stan, Dan Priscă, 
Nicu Enache, Daniela Mu- 
reșan, Elena Bălănel, Danie-.

la Nagy, Liliana Chîhaia, 
Minodora Mihalciuc și alții 
care, dacă vor dovedi per
severență și seriozitate în 
pregătire, îi vom vedea 
peste puțin timp concurând 
alături de componenții gru
pelor de consacrați.

. In așteptarea . • zăpezii,, 
pregătirile constau în aler
gare. prin păduri, exerciții, 
pentru dezvoltarea forței, 
mobilității, echilibrului, dar 
cel mai mult se insistă pe 
parcurgerea traseelor cu 
schi-role și pe pîrtii spe
cial amenajate din cetină 
de pin. Conducerea Clubu
lui sportiv școlar din Pe
troșani se străduiește ca și 
secția schi-fond din Vulcan 
să creeze condiții cît mai 
bune de pregătire și pentru 
concurs.

Prof. Alfred IMI.ING.
C.S.Ș. Petroșani

Campionatul jadețaan
REZULTATE TEHNICE : Metalul Hunedoara — 

Preparatorul Petrila 2—0, l.G.C.L. Hunedoara — C.F.R. 
Petroșani 4—2, Aurul Cettej — I.M.C. Bîrcea 1—0, 
Avîntul Zdrapți — Constructorul Hunedoara 0—3, 
S.G.C.L. Călan — Minerul Paroșeni 3—1, l.G.C.L. Pe
troșani — Minerul Uricani 2—3, Metalul Simeria — 
Parîngul Lonea 4—3, Avîntul Hațeg — Minerul Ani
noasa 1—1.

CLAS A M E N T U I.
1. Constructorul Hunedoara 11 8 2 1 28—11 1.8
2. Minerul Aninoasa 11 7 3 1 33—13 17
3. Aurul Certej 11 7 3 1 29—12 17
4. Minerul Uricani 11 7 2 2 37—19 16
5. Metalul Hunedoara 11 7 1 3 30L-13: 15
6. Parîngul Lonea 11 5 2 4 24—15 12
7. Preparalorul Petrila 11 ' 5 2 4 19—23 12
8. Avîntul Hațeg 11 4 3 4 27—16 11
9. Minerul Paroșeni 11 5 1 5 28—21 11

10. I.M.C. Bîrcea 11 5 0 6 20—19 10
11. l.G.C.L. Hunedoara 11 4 2 5 17—25 10
12. Metalul Simeria 11 4 1 6 16—31 9
13. S.G.C.L. Călan 11 2 3 6 16—27 7
14. l.G.C.L. Petroșani 11 2 1 8 14—37 5
15. Avîntul Zdrapți 11 2 1 8 11—35 5
17. C»F.R. Petroșani 11 0 1 10 15—47 1

Breviar
• TENIS DE MASĂ, 

campionatul județean: U- 
tilajul Petroșani — Voința 
Deva 7—9; C.S. Școlar Pe
troșani — Voința Hunedoa
ra 9—1.

• FC TBAL. Campiona

tul național de juniori: 
Universitatea Craiova —
Jiul 3—0. Campionatul re
publican de juniori: Jiul— 
Gaz metan Mediaș 3—0; 
C.S. Școlar Petroșani — 
C.JL-Școlar Alba Iulia 2—3.

ETAPA VIITOARE : Metalul Hunedoara — l.G.C.L. 
Hunedoara, Aurul Certej — Preparatorul Petrila, A- 
vîntul Zdrapți — C.F.R. Petroșani, S.G.C.L. Călan — 
I.M.C. Bîrcea, l.G.C.L. Petroșani — Constructorul 
Hunedoara, Metalul Simeria — Minerul Paroșeni, Mi
nerul Aninoasa — Parîngul Lonea, Avîntul Hațeg — 
Minerul Uricani.

Țara întreagă în- 
tîmpină Congresul 
Partidului.
Noi, femeile!
Cântec nou pe plai 
străbun.

Seara Televiziunii 
sovietice. 
Film artistic: 
bastrele lumini 

zării". Premieră TV.
21.40 Telejurnal.

RADIO
13,00 R a d i o j u r n al. 

13,15 Muzică ușoară. 
13,50 Fotbal: F.C. Argeș 
— .Nottingham Forest — 
în C.C.E, și Steaua — 
F.C. Nantes în C.C. Tran
smisiuni alternative de 
la Pitești și București. 
16,00 Radiojurnal. 16,25 
Coordonate economice.
16.40 Muzică ușoară. 17,00 
Buletin, de știri. 17,05 Odă 
limbii române. 17,25 Mu
zică populară. 18.00 Orele 
serii. 20,00 Mari ansam-' 
bluri folclorice: „Rapso
dia română". 20,30 Cu 
patria în gând și . în faptă. 
21.00 
21,30 ‘ 
O zi 
5,00

PETROȘANI - 7 No
iembrie: Vom mai vorbi 
Ia vară; Republica: Mas
ca de apă; Unirea: in
spectorul și braconierii.

PETRILA: Un trecător 
în ploaie;

LONEA: Tereza, nu te 
voi părăsi;

ANINOASA: Nick Car
ter superdetectiv;

VULCAN: Legea, e lege; 
LUPENI — Cultural: 

Zori neliniștite; Muncito
resc: Agentul liniștit;

URICANI; Căsătoria.
TV

9,20 Aspecte de la pa
rada militară și de
monstrația oameni
lor muncii cu pri
lejul celei de a 
62-a aniversări a 
Marii Revoluții So
cialiste din Octom
brie. .Transmisiune 
de la Moscova.

13,30 FOTBAL : F.C. Ar
geș — Nottingham 
Forest în Cupa Cam
pionilor Europeni, 
și Steaua — Nantes 
în „Cupa Cupelor". 
Transmisiuni direc
te alternative de la 
Pitești și București. 
„50 de ani de ho
chei în România" 
— reportaj de 
gil Stoian.
Telex. 
Teleșcoală.

Curs de limba 
Partid, mîndria

i

I 
I 
I

15,15

16,00
16,05
16,40
17,00
17,15
17.30

rusă, 
țării.

La fața locului. 
Mica serenadă, 
W. A. Mozart.
Tragerea pronoex- 
pres.
Seara Televiziunii 

sovietice.
1001 de seri. 

19,00 Telejurnal.

17,50

18.00

18.50

de’

,A1- .
ale

n-

știri. 
22.00 

23,30 — 
muzical

Buletin de 
Consemnări, 
într-o oră. 
Non stop

VREMEA
Stația meteorologică 
Petroșani transmite :
Ieri temperaturile ma

xime au fost 5 grade la 
Petroșani și un grad în 
Paring. Minimele au fost 
de 0 grade la Petroșani, 
și —4 grade în Parâng. 
Stratul de ză

■ 
I 
I 
I ții .

Spadă în l’a- J 
ring măsoară numai WF' I 
cm, 
schi.

Pentru următoarele 24 
de ore :

Vreme în general caldă, 
închisă, local va continua 
să plouă. La munte — 
lapovită și ninsoare, Vînt 
slab pînă la potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse"’în- 
tre 0—5 grade iar maxi
mele intre —4 și 9 grade. 
Izolai, dimineața și sea
ra se va produce ceață.

nefavorabil pentru I

I
I
I 
I 
I

întreprinderea minieră 
Livezeni

ÎNCADREAZĂ de urgență

— drujbist — depozitul de lemne

— ifronist - depozitul de lemne

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1978 și Decretului 
288/1979.

Grupul școlar Lupeni
ÎNCADREAZĂ URGENT;

/.ț/.-'r" un muncitor calificat electrician.

Condițiile de încadrare și retribuire, 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/ 
1974. '

Mica publicitate
VIND Renault 16. Infor

mații tel. 4.2 490 Petroșani, 
între orele 20—22. (921)

VIND nutrii toate culori
le, pui și adulte. Vințul 
de Jos, Valea Vințului 22, 
județul Alba. (919)

SCHIMB apartament două 
camere Vulcan cu garsonie
ră. Petroșani. Adresați In
dependenței bloc 18, sc. I, 
ap. 12 Petroșani.

SCHIMB apartament con
fort I> Vulcan cu similar 
Petroșani. (Adresați Aleea 
Muncii, bloc C 7, ap. 23, 
Vulcan. (922)

PIERDUT legitimație de*  
serviciu pe numele Brus
tur Mariana, eliberată de 
l.F.Â. Vîscoza Lupeni. Se 
declară nulă. (915)

PIERDUT cîine lup 3 ani, 
telefon 42 143. Găsitorului 
recompensă. (916)

PIERDUT carnet student 
pe numele Amăriei Liviu, 
eliberat de I.M. Petroșani. 
Se declară nul. (917)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vîrlan 
loan, eliberată de prepa- 
rația Lupeni. Se declară 
nulă. (9îtf)
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