
PROLETARI DI» TOATE TARILE. UNITl-VA t

teagulroșu ORGAN ai COMinTULIM MUMCffAL«moȘAM Al P C R
SI SI CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

I

în lumina orientărilor jalonate de documen

tele programatice ale Congresului al 

Xll-lea al partidului

Măsuri temeinice, voință 
unanimă de acțiune pentru 
CREȘTEREA VIITOARE 

Â PRODUCȚIEI 

de cărbune'
(In pagina a IlI-a)JOI, 8 NOIEMBRIE 1979 4 pag. — 30 bani

al întregului popor

ANUL XXXV, NR. 8452

La Deva are în dezbaterea întregului popor

\.

Proiectul al Xll-lea

CONGRESUL
îi

litatea produselor, metalurgia țării solicitînd tot mai
Ing. Vasite CARAMELE, 

secretar adjunct al comite
tului de partid, preparația 

Coroești

Inițiativa, emulație creatoare, abnegație 
în întîmpinarea marelui forum al partidului

Conferința organizației 
județene de partid

■■

Astăzi, are loc la Deva, Conferința de dare de 
Nca.pă Și alegeri a organizației județene de partid- 
eveniment de însemnătate majoră in viață politică 
și social-economică a județului. Fartieipanții la lu
crări __  delegați ai organizațiilor de partid și invin
tați din întreprinderi extractive, producătoare de 
energie electrică, unități a'e siderurgiei și metalur
giei, din toate celelalte domenii ale producției mate- 

' riale, activității de investi ții, cercetării științifice, în- 
vățăminlului, ocrotirii sănătății și culturii — vor 
dezbate cu înaltă răspundere și exigență comunistă 
activitatea desfășurată pentru îndeplinirea obiecti
velor stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința 

’ Națională ale partidului, pentru înfăptuirea hotărâri
lor de partid și de stat, a indicațiilor trasate de se
cretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 

CEAI ȘESCU, cu prilejul vizitelor de lucru întreprin
se în județ. In lumina sarcinilor ce revin județului 
din documentele programatice elaborate pentru a- 

propiatul forum al comuniștilor — Congresul al 
XII-lea — conferința va adopta hotărîrî care să 
conducă la mobilizarea plenară a potențialului nia-

(Continuare în pag. a 2-a)

Mobilizare exemplară în vederea 
realizării sarcinilor mereu sporite

Comuniștii, oamenii muncii de la secția de. preparare Coroești a I.P.C.V.J., asemenea tuturor oamenilor muncii din întreaga ța- ,-ră, continuă să dezbată cu însuflețire și într-un pro- . fund democratism ce caracterizează viața partidului'și societății noastre socialiste, documentele ce vor fi supuse aprobării Congresului al XII-lea al partidului. Putem afirma că în aceste zile care preced . desfășurarea mărețului e- veniment, proiectul de Directive, ca de altfel și celelalte documente programatice, face subiectul unui studiu aprofundat, al unor

Directivelor Congresuluivii dezbateri în colectivul nostru, demonstrând contribuția tot mai activă a preparatorilor la viața internă de partid.Avem sarcini deosebite, izvorâte din necesitatea sporirii continue a producției de cărbune. Cele trei întreprinderi miniere care ne livrează cărbunele — Vulcan, Paroșeni și Aninoasa — î.și vor mări în anii viitori incomparabil producția față de acest an, ca să luăm doar un singur exemplu. Dincolo însă de creșterile cantitative ale producției de cărbune, nouă preparatorilor ne revine și sarcina de a îmbunătăți ca

(Continuare în pag. a 2-a)

Cresc mereu etajele de 
la viitoarele blocuri din 
noul centru civic al l’e- 
troșaniiilui.

rolului frontului Unității Socialiste

Intîmpjnăm Congresul partidului cu sarcinile de plan îndeplinite exemplar

Vom spori eforturile pentru dezvoltarea 
întreprinderii și creșterea producției 

de cărbune

I « Minerii sectorului I de la mina Vulcan au realizat 
I suplimentar, la zi, de la începutul acestui cincinal
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15 371 de tone de cărbuneCantitatea de cărbune în acest an, la Zi, de minerii• Colectivul sectorului I de la mina Val- —...
can are, în actualul cincinal, prin realizările suplimentar
obținute in anul 1979, fața de sarcinile de se^^ui este superioară 
plan, la zi, un avans de 20 de zile lucrătoare, cefei realizate în plus pe 
exact perioada de timp rămasă pină la sfîrși- întregul . an 1976 — pri- 
tul lunii noiembrie.

• Fruntaș în întrecerea de la mina Vul
can, sectorul I a obținut în acest an cel moi 
mare plus pe întreprindere, extrăgînd supli
mentar, 8 903 tone de cărbune, succes închi
nat marelui eveniment politic al anului —- 
Congresul al Xll-lea al partidului. (Continuare în pag. a 2-a)
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ȘefnI de schimb Gheor ghe Baltag și ortacii din b.igada condusă de Mihai
Neșteanu de Ia sectorul 1 ai minei Vulcan. Brigada are pe 10 luni 2 300 tone 
de cărbune depășire. Foto : Ion EIC’IU

mul an al cincinalului — eu 1 804 tone și cu 5 255 de tone față de plusul obținui anul tre. ut. Aceste succese — ia obținerea
Dorin GHEȚA
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LA.I.M. LONEA

1,5 kWh energie e- 
lectricâ economisită 
pe tona de cărbune

Ca urmare a unui cu
prinzător program de 
măsuri pentru economisi
rea energiei electrice, 
Pus in aplicare ineepind 
cu trimestrul IV la I-M. 
Lumea, în luna octom
brie s-a înregistrat ® 
economie de 149 OtW ki- 
towațioră energie elec
trică. Spiritul de bună 
gospodărire promovat în 
activitatea productivă 
este reflectat și prin 
reducerea cu 1,5 kWh/ 
Insa de cărbune a 
consumului specific de 
energie pi an i f i cat. 
Compartimentul' ener

getic al irtinei, condus 
de inginerul loan Kul- 
Csar, a raționalizat 

consumul de curent elec
tric af transportoarelor 
de mare capacitate 

din abatajele dotate 
cu complexe mecaniza
te, introducînd instalații 
care scot- din funcțiune, 
1» scurt timp după por
nirea utilajului, cel 
de-al doilea motor de 
acționare. Se economi
sesc astfel, orar, pină la 
90 kWh pentru fiecare 
din utilaje.

Petre VASIU, 
corespondent

Propunerile făcute de tovarășul NfeolaeCeausescu, secretar general al partidului, în scopul,.. țre. creșterii rolului Frontului
tul de inițiativă, calitățile pe care le avem — in folosul propășirii patriei no.as-creșterii rolului Frontului Hotărârea Plenarei Consi- Unițății Socialiste Jn^vijița liuM Național. al Frpntu- ..lui Unității Socialiste este binevenită, răspunzînd u- nor necesități ale perioadei de dezvoltare a societății noastre socialiste, ale căror interese pentru problemele politico-economiee au crescut foarte mult în ultima perioadă, pentru a ne aduce din plin contribuția la dezvoltarea localității noastre, a patriei socialis-

Nicolae DINESCU, 
miner, șef de brigadă la 

sectorul V, I.M. Petrila

soeial-politică a României constituie pentru toți oamenii muncii și cetățenii patriei un mijloc important.» de a_și spori contribuția La elaborarea și înfăptuirea deciziilor, la conducerea societății, în general.Noi, cei care nu sîntem membri de partid, am primit cu deosebit interes a- ceste documente, conștiențr fiind de răspunderea ne revine, făcînd și parte dintr-un cadru organizatoric unde putem să ne valorificăm din plin spiri-
cenoi

(Continuare în pag. a 2-a)

Posibilități de participare 
mai activă laCa artiști-cetățeni avem datoria să ne situăm ferm și consecvent pe pozițiile înaintate ale epocii, să ne consacrării propășirii națiunii, să contribuim la transpunerea: in .viață ă idealurilor care animă societatea. Prin arta noastră contribuim la creșterea continuă a conștiinței oamenilor muncii capabili să participe activ la viața politică a țarii, la făurirea conștientă a vieții noi,, libere, independente și prospere, la măreața operă de zidire a socialismului și comunismului.Așa ea toți membrii eo- . ----lectivului nostru artistic și, ’ actriță a de altfel, ca toți .cetățenii țării, am primit cu profund interes măsurile propuse de

viața orașelortovarășul Nicolae Ceaușescu, aprobate unanim în ședința Comitetului Exjecut'iv al C.C. aI P.C.R., cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste -în viața sdciâi-politică a României. Îmi dau seama că ne. sîn.t deschise noi posibilități pentru a participa tot mai activ, prin munca noastră, prin acțiunile obștești, la viața tumultuoasă a frumoasei noastre așezări muncitorești.Pentru traducerea în viață a acestor măsuri, ne străduim să ducem o mun-
l’aulina CODREANU,

Teatrului «ie 
slat „Valea Jiului"

(Continuare in pag. a 2-a>
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Apropiatul eveniment politic de însemnătate excepțională 
din viața partidului și poporului nostruMARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR

generator de noi energii și avînt creator in toate sferele de activitate
Congresului al Xll-lea al partidului

în dezbaterea întregului popor

Studenții mineri se angajează să-și ridice 
activitatea la cele mai înalte cote calitativeCongresului al Xll-lea au tei socialiste, de participa- constituit și constituie, su- . re la' conducerea societății, blectul principal al unor de formare a omului nouAlături de întregul noștri popor, tînăra generație, eu mîndria marilor in- ■ făptuiri -obținute prm muri-' ample dezbateri cu studeri- -și ridicare a conștiinței soră fără preget, ..întâmpină' Congresul al Xll-leali., e . emment polîtȚ majoră însemnătate ] tru dezvoltarea re a națiunii socialiste.mare: mă d re întregul elan tineresc și torța revoluționara pentru îndeplinirea sarcinilor și o- bieetivelor reieșite din l’ro- ie-cTOt de directive. A.vm I la bază mărețele realizări obținute de poporul nostru în construcția socialismului, realismul; și justețea prevederi legate de dezv ol- - politicii revoluțior-are științifice a partidului nostru, Directivele i ce le va adopta Congresul al XIT-lea cii privire la planul cincinal. 1981-—1985 și liniile directoare pîriă in anul 1990, sînt menite să asigure. în continuare condițiile necesare. dezvoltarea multilaterală a patriei, progresul întregii societăți românești. Iată de; Ce tînăra generație, tineretul studios, organizațiile revoluționare, <le tineret vor trebui să acționeze cu ■ fermitate și abnegație fără a precupeți nici un efort . vingerea ' că ea, alături de întregul popor, să asigure îndeplinirea obiectivelor ce rezultă

al im de pen- viiitoa- noastre cu rezultate re- cbile, cu botărfcea fer- e a-și pune în v.aloa-

ții din toate organizațiile AiS.C. Iii cadrul informărilor politice, adunărilor generale, în cadrul învăță- mîntului politic A.S.C., Proiectele de documente' ale celui de-al Xll-lea Congres au fosT studiate și dezbătute,; ăsigurîndu-se conștientizai ea tinerilor stu- denți asupra sarcinilor majore ce le revin în perioada următoare căpon tru toate aceste idei înălțătoare să prindă viață în practică de zi cil. zi. Proiectul de Directive consacră noitarea și modernizarea în-vățămîntului, ceea ce înseamnă ‘ că; tinerilor li'. s'e deschid largi orizonturi de afirmare a talentului pacității de . creație, eonștienți că fără a ța, fără a fi la zi cu cunoștințe din,tr-un i

cialiste a maselor. .Susținuta activitate

în școlile 
din lupeniPentruIile orașului Lupeni

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
JUDEȚENE DE PARTID 

(Urmare din pagina I

și ca- fiind învă- i noile domeniu sau altui nimeni nu-și . 1 poate îndeplini datoria.Participanții la dezbateri ca: ’asist, univ. Victor Ia- țenco, studenții Elena Ciocan, Vasile Macovei, Iulia- na Szabo, Rodica Filip și alții, și-au manifestat cori- înfă'ptuirea prevederilor din Directivele ce le va: aproba Congresul al Xll-lea presupune un important salt cali- dln aceste documente. Pro- tativ în procesul de ediica- iectele de documente ale ție, de formare a conștiin-
MOBILIZARE EXEMPLARA
(Urmare dn pagina I) fost neglijate, au -generat dereglări- ale procesului de producție și, deci, rămîneri în urmă.In vederea unei cunoașteri cît mai aprofundate a proiectelor de documente ale Congresului al Xll-lea comitetul nostru de partid a liotărît ca în această perioadă întreaga propagandă : vizuală să fie subordonată acestui eveniment. în incinta unității, la locurile de muncă, în ateliere au fbst puse afișe din care rezultă detaliat sarcinile izvorî te din aceste documen- 'te. Gazetele de perete a- ” CQi-dă spatii' considerabile acestui aspect, iar infor- . mările din adunările generale cît și. temele din ca

mult cărbune cocșificabil. Peste o treime din întreaga cantitate de cărbune va trebui preparată pentru cocs și semicocs. în aceste condiții, se înțelege, sarei- ■ na noastră este -mult mai- mare. Fără îndoială, realizările de pî.nă acum, mai ales cele din acest an,, demonstrează,capacitatea preparatorilor de a se mobiliza tot mai mult...de la o etapă la alta, pentru a duce cu binei la îndeplinire sarcinile ce le revin din programu l de dezvoltare econom ico-soeială.Pentru .aceasta;. în toate organizațiile noastre de partid S-au dezbătut căile ___ _și posibilitățile de reali- cirul învățăniîntuluj politizare a tuturor indicatori- ....lor felinico-eeonomici, im accent deosebit punîndu-se pe cei care rrifleetă cel mai bine activitatea noastră, ( recuperarea globală a în- ; tregii mase combustibile și ; extracția în cărbune, pentru cocs și Semicocs. S-a : insistat pe creșterea riuină- i srului de ore dm funcțio- I nare a instalației și sigu- ; ranța în funcționare a a- ! eesteia, știut fiind că indicatorii de calitate pot fi■ realizați și depășiți numai în condițiile funcționării ’ continue a utilajelor. De asemenea, în atenția organului nostru de partid stă i în permanență îmbunătăți- ! rea sistemului de aprovizi- ; onare cu vagoane 1 . ’ precum și întărirea disciplinei tehnologice și de muncă, aspecte care de multe ori, atunci cînd au

i

!

I

a consiliului Uniunii Asociației Studenților Comuniști din Institutul ele mine, va asigura -unirea eforturilor’ întregului colectiv de stu- denți, sub conducerea comuniștilor, liotărîrea de a acționa cu toată răspunderea și elanul tineresc co-î caracterizează, în vederea traducerii în viață a sarcinilor te le revin în procesul' de învățămînt. Astfel, organizațiilor A.S.C. pe an ale celor două facultăți ■ dtn institut le revin sarcini mobilizatoare în orga-, nizarea dc acțiuni care să vizeze ridicarea nivelului de pregătire teoretică șide specialitate, să constituie, instrumente eficiente învederea sporirii răspunderii studenților. față de pre- . gătirea profesională, de activitatea productivă, și cercetare științifică.In conformitate cu punerea Plenarei C.C. P.C.R. din 4—5 iulie 1979, dînd glas voinței și adeziunii întregului tineret, studenții Institutului de mine Petroșani și-au exprimat deplina aprobare și profunda satisfacție față de hotarîrea ca tovarășul 
NICOL AE CEAUȘESCU, cel mai iubit fiu al poporului român, părintele și prietenul tinerei generații să fie reales în- înalta funcție de secretar general spre - binele și fericirea întregului nostru popor.

Student Ionel DOBRE, 
vicepreședinte al 

C.U.A. .C„ I.M.I*.

depro-al

elevii din șco- a- ceastă pi-imă etapă a a- nului de învățămînt se desfășoară sub genericul „Trimestrul calității”. Inițiativă, pornită rîndul organizației merilor din oraș, înscrisă ,în cadrul nifestărilor de mare diversitate organizate în Valea Jiului în întâmpinarea apropiatului forum al comuniștilor, Congresul al Xll-lea al partidului. Prin, această acțiune pionierească, destinată sporirii eficienței informativ-forma- tive a învățământului și legării lui permanente de viața șbcial-economi- că, școlile participă la procesul de transformare a cantității într-o nouă calitate, superioară din punct de vedere e- dueativ, baza materială, spațiile moderne oferă elevilor premisele unui studiu activ și stimulativ. Intre obiectivele i- nițiativei „Trimestrul calității’1 se mai află și alte acțiuni determinate de conținutul învățămîn- tului contemporan : alături de o permanentă a- tenție acordată disciplinei și pregătirilor lecțiilor, elevii participă lă realizarea și depășirea angajamentului de muncă patriotică, punîndu-și în evidență elanul tineresc și talentul în cadrul formațiilor cultural -artistice care activează în școlile orașului peni.

din pio- este inâ-

- terial șiI uman ai jud țului în vederea creșterii con
tribuției saje la accelerarea progresului economic si 
social al ță.ii, Li dezvoltarea multilaterală socie
tății românești.

Precedată de ample dezbateri în organizațiile de 
partid de pe întreg cuprinsul județului — cu prile
jul cărora comuniștii au făcut analize minuțioase a- 
supra căilor de perfecțio nare a muncii și vieții de 
partid, de îmbunătățire a rezultatelor colectivelor 
de muncă — însumind valoroasele propuneri pentru 
valorificarea resurselor interne existente în între
prinderi și instituții, conferința va jalona noile di
mensiuni ale dezvoltării județului, în ritmurile și 
proporțiile prevăzute în Proiectul de Directive și 
celelalte documente programatice elaborate sub con
ducerea directă a secretarului general al partidului, 
pentru Congresul al Xll-lea.

Participanții din Valea Jiului la conferința or
ganizației județene de partid sînt purtătorii mesa
jului de angajare plenară a minerilor, preparator.- 
lor, constructorilor și celorlalte categorii de oameni' 
ai muncii, în frunte cu comuniștii, pentru înfăptuirea 
consecventă a politicii științifice a partidului și sta
tului, de dezvoltare multilaterală a societății noaștre 
socialiste. Strîns uniți în jurul pa-Udului, încrezători 
în succesele viitoare — a căror temelie trainică va 
fi fundamentată prin hotărîrea conferinței organiza
ției județene de partid — comuniștii, oamenii muncii 
și cetățenii municipiului nostru, își exprimă ho
tărîrea de a face totul pentru încheierea acestui an 
cu rezultate superioare și pregătirea temeinică a 
activității anului viitor, pentru dezvoltarea și per
fecționa. ea continuă a vieții politice, economice și 
sociale'a Văii Jiului, în deplin consens cu progresul 
accelerat al societății.

Creșterea producției de cărbune
(Urmare din pagina I)te. Aceasta ne să ne sporim

lui, moment de însemnătate majoră în viața întregii națiuni, brigada noastră s-a angajat să excaveze peste plan 80 metri cubi la lucrările de pregătire, care se : vor adăuga celor peste 600 metri cubi pe care i-am realizat suplimentar de la începutul anului.Acestea sînt considerentele pentru care îmi exprim totala adeziune față de noile documente, fiind convins că voni contribui mai

dotermină eforturile pentru a asigura noi fronturi dc lucru, în scopul creșterii producției de cărbune, la mina Petrila. Lucrările de pregătire pe care le executăm, vor permite creșterea productivității muncii, folosirea corespunzătoare a utilajelor miniere, asigurarea unui transport corespunzător al cărbunelui din subteran spre mult la rezolvarea proble- suprafață.In întâmpinarea Congresului al Xll-lea al partidu-

co-ideojogic au . ea obie.-t prevederile proiectului de directive. ...Această activitate intensă, de propagandă a , prilejuit vii dezbateri, formularea a numeroase propuneri privind perfecționarea muncii politice și economice. Emulația generată de a- propierea Congresului al Xll-lea ne îndreptățește să apreciem că acest eveniment de importanță deosebită din viața partidului și a țării va fi întâmpinat eu rezultate remarcabile, ceea ce va permite încheierea anului cu realizări dintre cele mai bune. A- ceasta va constitui de fapt și temelia pentru pregăti- SQale, rPa îndeplinirii în condiții superioare a sarcinilor pe anul 1980 și cincinalului următor.

Oră de specialitate in laboratorul de automatizări al Liceului industrial mi
nier din Petroșani.

Aici se formează noile cadre care vor realiza în mineritul Văii Jiului obi
ectivele prevăzute de docu mentcle Congresului al Xll-lea.

I

I

15371
.7'

(Urmare din pagina I)cărora o contribuție deosebită au avut-o minerii brigăzilor conduse de Mihai', Neștean, Gheorghe Sava, Ștefan Gantz, FIo- rea Șerban și Constantin Trenchea — demonstrează - cu forța de convingere a faptelor puternicul atașament al minerilor la

de tone de cărbunepolitica partidului, deplina tante economii la costuri- adeziune față de documentele ce vor fi supuse a- probării celui le de: producție, economii a căror valoare depășește 800 000 lei și r.ire evi-probării celui de-al 1. . _ —Xll-lea Congres al parti- dențiază preocuparea con- dUlui. '■■■■■/,Succesele obținute la producția de cărbune; extras sînt întregite, după cum ne informa corespondentul ziarului nostru, Tudor Mucuță, cu impor-
starită a conducerii sectorului, a șefilor formațiilor de lucru, a întregului colectiv de a reduce consumurile specifice, de a spori și pe această cale e- ficiența muncii subteranei

I

melor sectorului și întreprinderii noastre, în folosul nostru al tuturor.
Posibilități 

de participare 
mai activă

(Urmare din pagina I)• că . susținută ' în domeniul activității politico-ideologi- ce și cultural-educative de ■masă. Astfel, ■ colectivul nostru, sub îndrumarea a- tentă a organizației de partid a situat pe prim plan fixarea unui repertoriu care să servească' masele . largi, de muncitori și intelectuali din Valea Jiplui și chiar din județ, prin piese care să oglindească viață, munca și frămîntările - oamenilor, să redea cît mai convingător și cu mijloace artistice adecvate realitatea contemporană, preocupările majore ale constructorilorSocialismului, bucuriile, lor. sele montate Irului nostru mentalitățile Iul artei noastre fiind înnobilarea ființei umane, ridicarea nivelului general de cunoaștere, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste înaintate în rîndul producătorilor de bunuri materiale.

succesele și Totodată pie- pe scena leaver combate înapoiate, țe-
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În fumina orientărilor jalonate de documentele programatice ale Congresului al XR-lea al partidului

Măsuri temeinice, voință unanimă de acțiune pentru 
CREȘTEREA VIITOARE A PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

CONGRESUL

IN SUBTERAN — mijloace de 
dotare și programe tehnico-or- 
ganizatorice judicioase în ve
derea creșterii susținute a pro
ductivității muncii

iff LA SUPRAFAȚA — dezvoltarea 
’ capacităților de extracție, apro

vizionare materială corespunză
toare noilor exigențe din acti
vitatea minieră

I. C. M. M. Petroșani

I. M. Uricani

Stă în puterea colectivului valorificarea 
tuturor rezervelor de sporire a producției de cărbunegătiri. Plusul Ia zi ne întărește convingerea că și în anul viitor vom fi fruntași în realizarea sarcinilor la lucrările de pregătiri.

Desfășurată într-o atmosferă de exigență muncitorească, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la mina Uricani a făcut o analiză principială, concretă < a modului în care vor fi realizate sarcinile de plan ale anului, viitor. Din cti- ^vîntul vorbitorilor s-a reținut faptul că există deja concTițiile create de a realiza sarcinile de plan ale anului 1980, chiar din prima zi a lunii ianuarie.lacob Stoica, șeful sectorului II : „In acest an nu vom avea probleme cu planul la producția de cărbune. Ne-am gîndit din timp la măsurile pe care le vom adopta în anul viitor nergie electrică pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan. In trimestrele I, II și III ale anului 1980 avem create toate condițiile pentru a realiza planul de producție. In trimestrul IV este prevăzută introducerea în sectorul nostru a unui complex mecanizat. Aș insista în acest sens pe aducerea utilajului la termenul planificat, în vederea realizării și în trimestrul IV a sarcinilor de plan la extracția de cărbune".Dumitru Bornoiu, miner șef de brigadă : „Pînă în prezent avem 133 ml a- vans la lucrările de pre-

ANGAJAMENTUL CO
LECTIVULUI: Minerii Uri- 
caniului se angajează 
depășească sarcinile 
plan alt' 
Ia

sa 
de 

1980anului 
următorii indicatori : 
producția de căr

bune cu 2 000 tone • 
producția globală indus- - 
trială cu 2 milioane lei 
• productivitatea muncii 
cu 0,3 la sută • depășirea 

planului la lucrările de 
investiții cu 100 ml • re
ducerea consumului de e-

_ cu 963
mii kWh, combustibil con
vențional cu 150 tone și 
material lemnos cu 2 000 
mc.

Teodor Bologa, . maistru la sectorul de investiții : „Colectivul nostru este ho- tărît să-și depășească sarcinile de plan ale anului viitor. Dispunem de o do-, tare tehnică modernă, însă, pentru a atinge viteze mari de avansare lalucră- :eșa- a- cu

I. M. Livezeni

reprezen- m uncii a fă- a rea- ;cele trecut din acest an.' Dezbaterile au scos in evidență lipsurile care s-au manifestat și care au contribuit la nerea- lizarea sarcinilor de plan la producția de cărbune. S-a subliniat cu pregnanță faptul că nerealizările din acest an s-au datorat u- nor probleme legale de folosirea utilajelor, de calitatea reviziilor și reparațiilor, dar și de lipsurile ce s-au manifestat în ceea ce privește întărirea ordinii și disciplinei, aprovizionarea cp materiale și piese de schimb a tuturor formațiilor de lucru. Vasile Maxim : „Rezultatele obținute pînă în prezent nu ne mulțumesc. Pentru redresarea în acest an a producției de cărbune precum și pentru realizarea sarcinilor de plan ale anului viitor, sînt necesare la mina noastră în primul rînd oameni, oameni pricepuți, destoinici. Asigurarea fiecărui loc de muncă eu e- fectivuț corespunzător, eliminarea golurilor în apro-

Dezbătînd cifrele de pian pe anul 1980, adunarea generală a fanților oamenilorde la I.M. Livezeni cut o analiză critică lizărilor. obținute în zece luni care au

Pentru bunul mers al pro-'o cu deducției este necesară mai bună aprovizionare materiale și piese schimb".Vasile Matei, șeful sectorului I : „Pentru ca activitatea de extracție in a- nul viitor să se. desfășoare în condiții optime solicităm Combinatului minier Valea Jiului să ne sprijine Șiîn dotarea cu utilaje piese de schimb".

rile de investiții _e. ne ră, în primul rînd, o provizionare ritmică ,,goalc“ și armături".Alți participanți la bateri. — LaurențiU men, dea — _ țieze în cadrul dezbaterilor că pe lingă măsurile teh-. hico-organizatorice este nevoie de întărirea ordinii și disciplinei/ de utilizarea la capacitate a. utilajelor, folosirea rațională a fondului de timp, valorificarea superioară a energiei și combustibilului și necesitatea asimilării unor piese de schimb la nivelul atelierului mecanic al minei, cît și rezolvarea unor probleme sociale legate de construcția de locuințe, de îmbunătățirea transportului în comun. Adunarea generala de la . Uricani a fost dominată de hotărîrea fermă a minerilor de aici de a-și realiza și depăși sarcinile de plan la toți indicatorii.

dez-.. ... Kele-.Rertiuș Rad, Ion To-.au ținut să eytden-

C. BUZESCU

Obiectivele de dezvoltare a producției de cărbune 
la termen în funcțiunesppr al productivității . muncii. Dintre pîrghiile dc creștere a productivității muncii, pe lingă calificare și policalificare, au fost reliefate în prim-plân mai buna organizare a lucrului, uti-

puse, Direcțiile principale de acțiune ce stau în sarcina constructorilor și mohlorilor obiectivelor miniere de suprafață privind materializarea planului de lucrări pe 1980 au fost subliniate cu claritate în dezbaterile, adunării generale de la I.C.M.M. Petroșani — Pro
blema numărul 1 : asigurarea forței creșterea muncii și rea spre investiții

de muncă; doi : ■ productivității 
trei: coneentra- obiectivele de a căror punere în funcțiune urgentă condiționează dezvoltarea ducției de cărbune.Pentru soluționarea problemelor legate dc creșterea efectivelor și pregătirea lor profesională, participanții la dezbateri au pus în evidență mari rezerve terne. Se impune să se acționeze în acest sens pe un front mult mai larg decît pînă acum. Alături de conducerea tehnică a întreprinderii să urmărească mai consecvent acest scop conducerile șantierelor, șefii formațiilor de lucru, iar prin organizațiile de partid, prin cele de sindicat și tineret să se asigure participarea tuturor oamenilor muncii la rezolvarea grabnică a Problemei forței de muncă. S-a cerut în acest cadru îmbunătăți rea -struc- turiî- formațiilor de lucru prin creșterea numărului muncitorilor calificați și, îndeosebi, policalificarea oamenilor, astfel îneît, în funcție de urgențele șantierelor. aceleași . formații să poată executa o' gamă largă de lucrări. S-a subliniat necesitateacreșterii numărului formațiilor complexe, avînd în vedere că. prin utilizarea lor se realizează economie de timp în execuția obiectivelor și, concomitent, se obține un

pro-
in-

ore la fronturile de lucru, aprovizionarea cu materiale, utilizarea la capacitate a utilajelor din dotare, sînt ...........  .......   ...... ... probleme care depind de acum puțul auxiliar. Apoi, noi și de modul cum vomsă se urgenteze ilucfăriie ............ .la stația de- compresoare și montarea conductei dc apă la puțul de ' aeraj ni-.-4. Colectivul .sectorului se angajează să realizeze puste
1 ■ 1 - 1 .

ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI : • Depăși
rea planului la producția de cărbune cu 1 000 tone. 
Producția netă industrială planificată va fi depășită 
cu 100 900 lei, iar producția globală cu un milion de 
lei • Realizarea peste''prevederi a 75 ml lucrări de 
deschidere și 100 ml de lucrări de pregătire • Eco
nomisirea a 100 000 kWh energie electrică, 50 mc 
lemn de mină și 20 mc cherestea • Realiza, ea a 
peste 102 000 lei economii la prețul de cost.

vizionarea cu materiale și piese de schimb, vor contribui nu numai la realizarea sarcinilor de plan, ci și >■ la depășirea acestora. In anul viitor vom extrage 500 tone cărbune peste sarcinile' de plan".Vasile Dănălache, miner șef de brigadă, exploatează un complex mecanizat in stratul 13: „La ora ac-

șeful sectorului de investiții : „Pentru bunul mers 
al producției anului viilor este necesar să se pună în funcțiune încă de pe

ANGAJAMENTUL CO
LECTIVULUI: • Depășirea 
planului anual de inves
tiții cu 0,5 milioane lei • 
Sporirea productivității 
muncii față de cea plani
ficată, cu 420 lei/om al 
muncii • Economisirea a 
50 MW energie electrică, 6 
tone de metal, 5 mc lemn 
• Extinderea acordului 
g’obal de la 75 Ia 85 la su
tă.lizarea mai eficientă a mijloacelor tehnice din dotare, creșterea răspunderii tuturor constructorilor în îndeplinirea sarcinilor proprii și perfecționarea sistemului de organizare și retribuție a formațiilor lucru. Acordul global fie nu numai aplicatlarg în activitatea șantierelor I.C.M.M., ci și perfecționarea sistemului, asigurarea operativă și integrală a condițiilor tehnico- crganizatorice în măsură să

desamai

B. A. Petroșani

stimuleze interesulechipelor.In cursul acestui an nu .’ s-au respectat întotdeauna termenele de punere în funcțiune a obiectivelor. De aceea partidI.C.M.M. ' icsarcina control sever punderii, corectitudinii
organizațiiior clin de șantierele revine asigure . un asupra răs- care își exercită îndatoririle în procesul organizatoric’; conducătorii tehnici, maiștrii, șefii de formații, a atitudinii comuniștilor față de îndeplinirea obligațiilor profesionale. In lumina acestor exigențe., toți cei care au luat cav în tul — Constantin Dinvă, Conștan- tin Frumușelu, . Constantin Dumitrescu. Nicolae Bejgun, Carol Ridzi, Ioan Pieli, Gheorghe Antonie, Adrian Bejan, Vasile Boboc, Oswald Heiberg. Ioan Tașcău și alții, muncitori șefi de formații; maiștri, șefi de șantiere sau compartimente s-au angajat să transpună întocmai în practică .măsurile stabilite pentru,,a se asigura punerea în, funcțiune la termenele planificate a importantelor obiective industriale de care depinde creșterea producției de cărbune a Văii Jiului în anii viitori. ...

Anton ilOFFMĂN

SH

Activitatea de aprovizionare - 
in pas cu cerințele unităților miniere

tuală întîmpinăm unele greutăți în ceea ce privește . evacuarea cărbunelui din abataj. Cele trei transportoare se defectează des, ne creează multe opriri. Avînd în vedere că sarcinile de plan pe care trebuie să le realizez cu brigada mea în anul viitor sînt destul de mobilizatoare, aș propune în acest sens montarea u- ’ nei benzi în locul celor trei transportoare, bandă care, să satisfacă pe deplin cerințele.Vasile Tomoșoiu, inginer,

prevederile anului viitor 25 ml lucrări de deschideri".Arpad Kadar, " maistru minier : „Propun înlocuirea împingătoarelor pneumatice cu împingătoare electrice la puțul nr. 4“.Victor Apostu, inginer șef sectorul I : „Mina este pregătită pentru a prelua sarcinile de plan ale anului viitor. Fronturi de lucru sînt suficiente. Nu ne mai rămîne decît să luăm măsurile corespunzătoare de întărire a ordinii și disciplinei. Folosirea celor 6

ști sa le rezolvăm. Sectorul I se angajează să realizeze peste plan,' în anul 1980, 500 tone cărbune, 50 ml lucrări de pregătire și să economisească 50 mc lemn de mină, 10 mc cherestea,'și să reducă în a- celași timp eu un kilowatt-- oră consumul de energie electrică"!Virgil Lupi desen, Mircea Secrjieru,. Elena lovan, .Vasile Greeu . și multi alții care au participat la dezbateri au făcut propuneri, au indicat soluții judicioase menite să contribuie la realizarea sarcinilor de plan ale anului 1980. In finalul dezbaterilor Nicolae Novac, secretarul comitetului de partid arăta : „Multe din problemele dezbătute aici depind în mare măsură de noi. Rezolvarea a- , cestora nu mai suportă nici- o amînare. Stă în puterea colectivului nostru să soluționeze problemele e- vidențiate în dezbaterile a- dunării și să realizeze sarcinile de plan ale anului viitor".
Constantin GRAURE

Adunarea generală pentru dezbaterea cifrelor de plan de la Baza dă aprovizionare a stabilit într-un climat de înaltă: responsabilitate muncitorească cele niai corespunzătoare măsuri politice și tehnico-economice menite să conducă la realizarea integrală a tuturor indica-, torilor de plan pe anul 1980. Din cu- vîntul parti- cipanților la dezbateri a reieșit faptul că activitatea de aprovizio- riare-desface- 1re înzece 
ale curent desfășurat în- —————— tr-un ritm susținut. Volumul desfacerii fiind . reali- „ ____ „ _____ ______ ______zat în proporție de 109,6 la miniere să sprijine activi- sută, obținîndu-se în a- ceastă perioadă economii de 981 000 lei și peste 5 950 000 lei. beneficii peste prevederi. Rezultatele economice obținute pînă în prezent, au ținut să sublinieze participanții Ia dezbateri, dovedesc puterea' de mobilizare a colectivului de oameni ai muncii de aici pentru realizarea integrală a sarcinilor de țjlan pe anul . viitor. Ilie Matei, Mihail, Oprișa, Tiberiu Ter- leczki, Eliodor Mihăileanu, Aurelian Bortea, Ion Popa au evidențiat f aptul că deși volumul desfacerii va crește în anul 1980 la 785 milioane lei, iar activitatea de transport va spori cu 3,67 la sută față de anul 1979, aceste creșteri sînt

totuși pe măsura puterii de muncă și acțiune a colectivului nostru. ' #'■La Baza de aprovizionare Petroșani s-au luat de pe acum măsurile corespunzătoare în vederea asigurării cu materialele necesare a u- nităților miniere, creîndu- se în bună parte stbeurile necesare pentru perioada de iarnă. Participanții au 
- — ii i solicitat în a-

ANGAJAMENTUL CO- oel?/.i *;imp 
LECTIVULUI: • Reduce- 
rea cheltuielilor de circula
ție planificate cu 0,5 lei la 

1 000 lei volum de desfa
cere • Creșterea volumului 
de mărfuri transportate cu 
mijloace auto cu 50 000 
tone • La indicatorul „par- logici pen- 
cursul mărfurilor" — plus tru aprovizi-, 
100 000 tone kilometrice.

cele luni anului s-a'

binatului minier Valea Jiului și Ministerului Minelor, Petrolului și Geo-
onarea cu linele materiale deficitare. De asemenea, s-a cerut întreprinderilortatea de transport prin a- menajarea căilor de acces1, a drumurilor, la punctele izolate de lucru precum și urgentarea I.C.M.M. a construcția Vulcan.Dezbaterile din adunare, propunerile făcute, angaja- . montelecare și le-au luat comuniștii, oamenii muncii de la Baza de aproviziona-, re vor contribui la realizarea exemplară în anul viitor, a sarcinilor de plan și, printr-o mai bună aprovizionare și. desfacere, vor sprijini într-o mare măsură unitățile miniere în sporirea extracției de cărbune.

Stelian COROBEA,
B.A. Petroșani

din partea lucrărilor la garajului din
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Parada nditarâ și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova, 

consacrate aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 7 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : La 7 noiembrie, în capitala sovietică s-au desfășurat tradiționala paradă militară și demonstrația oamenilor munci; din' Moscova, consacrate celei de-a 62-a a- niversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, -In tribuna centrală a Mausoleului ,,V. I, Lenin" din Piața Roșie se aflau,tovarășul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., alțî conducători de partid și de stat sovietici, în celelalte tribune e- rau prezenți veterani ai P.C.U.S. și ai revoluției, veterani de război, fruntași în producție, oameni de știință și cultură, cosmona- uți sovietici și candidați cosmonaut! din țări socialiste, participante la programul „Jntereostnos", precum și șefi ai misiunilor diplomatice.Ministrul apărării 'al U.R.S.S., mareșalul Uniunii

Sovietice, Dmitri Ustinov, a treput în revistă trupele aliniate în piață, apoi a rostit o cuvântare. în continuare, prin fața tribunei au defilat ofițeri-eursanți ai 'academiilor și elevi ai școlilor militare superioare, batalioane de gardă, subunități ale diferitelor arme;Prin marea piață au trecut apoi coloanele sărbătorești ale oamenilor muncii.
★Cu ocazia, celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții socialiste din octombrie guvernul sovietic, a oferit la Palatul Congresului din Kremlin o recepție, la care au. participat conducători ai partidului și statului sovietic, doputați, reprezentanți ai colectivelor de oameni ai muncii, oameni de știință și cultură, comandanți militari sovietici, șefi ai: misiunilor diplomatice, ziariști.în nbmele conducerii partidului comunist și al statului sovietic a toastat L.I: Brejnev.

Cabinetul canadian a supraviețuit cu 
dificultate unei moțiuni de neîncredere

OTTAWA 7 (Agerpres), Guvernul conservator canadian prezidat de Joe Clark a supraviețuit cu dificultate unei moțiuni de neîncredere introdusă în parlament de Partidul liberal al fostului premier,
Pierre. Elliott Trudeau. Camera Comunelor a respins moțiunea cu 140 voturi și 138 pentru. Alături de liberali, în favoarea moțiunii au votat deputății Partidului, nou democrat.

NAȚIUNILE UNITE

Convocarea unei conferințe internaționale
pentru consultări în

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U. Kurt Waldheim, a convocat o .conferință pentru consultări intre părțile interesate asupra modalităților de depășire a impasului care marchează eforturile vizând realizarea unei soluționări negociate a problemei na- mibiene — a anunțat un purtător de cuvînț al Națiunilor Unite.Reuniunea urmează a a- vea loc la Geneva. în in-

problema namlblană tervalui 12—15 noiembrie. Reamintind că la 1 octombrie a adresat guvernelor respective și SWAPO un document de lucru în problema creării unei zone demilitarizate, Kurt Waldheim, precizează că scopul consultărilor îl constituie clarificarea problemelor re- zullînd din acest document, în vederea transpunerii în viață a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate prin care s-a aprobat planul său privind soluționarea problemei namibjene.
După demisia guvernului

iranian
TEHERAN 7 (Agerpres). După cum anunță postul de radio Teheran — citat de agențiile France Presse și Associated Press — Consiliu! Revoluției din Iran i cerut, marți, tuturor membrilor guvernului demisio- nar al fostului premier Mehdi Bazargan, să rămînă în funcție pînă la numirea succesorilor lor. Totodată, Consiliul Revoluției — însărcinat, după, demisia guvern ului Bazargan, cu rezolvarea problemelor curente ale țării — a anunțat că va asigura în mod colectiv președinția guvernului și a hotărât să nu numească un nou prim- miniștru pînă la alegerile prezidențiale, . a căror dată urmează a fi stabilită.Pe de altă parte, agenția France Presse relatează că, potrivit unui comunicat oficial publicat la Teherari,

se cere „să se pună capăt oricărei : manifestații studențești pro sau contra a- _. mericane". Asemenea manifestații — se .spune intr-un comunicat — sânt folosite de „elemente care nu caută decât să provoace dezordine și tulburări" și oare „se infiltrează pentru a devia cursul normal al revoluției".
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : întoarcerea a- 
casă ; Republica : Alarmă în, deltă ; Unirea : Inspectorul și braconierii ;

PETRILA : Un trecător în ploaie ;
LONEA : Tereza, te voi părăsi ;
ANINOASA: Cheamă- mă în depărtarea luminoasă ;
VULCAN: Legea e lege ;
LI PENI — Cultural : Aventurile Iui Mark Twain, seriile I-II
URICANI: Căsătoria.

nu

TV
Teleșcoală. 9,55

PRIMUL MINISTRU DA
NEZ, Anker Joergensen, a afirmat în mod ferm că țara șa nu dorește prezența armelor nucleare Pe teritoriul său.Referindu-se la staționarea în Europa occidentală - a noi tipuri de arme nucleare americane. Joergensen a declarat, în cursul unui interviu televizat, că ..din moment ce guvernul danez nu dorește amplasarea de arme nucleare pe teritoriul național, nu sfătuiește nici pe alții să le accepte".

a declarat ziariștilor că, în prezent, dispune de suficient sprijin parlamentar pentru a forma un. nou guvern care să poată obține votul de încredere. Contez în mod . sigur — a precizat el — pe 205 voturi, cu sprijinul declarat al Partidului Acțiunea Naționalistă și al unor grupuri disidente.
PREMIERUL DESEMNAT

TURC, Suleyman Demîrel, ZAMBIA NU VA CEDA în fața presiunilor proye-

nind din partea Rhodesiei — a declarat președintele Kenneth Kauda, referindu- se. la hotărârea autorităților de la Salisbury de a suspenda transporturile de porumb pe teritoriul rho- desian destinat Zambiei. Prin această măsură autoritățile din Rhodesia îneear- că să intimideze poporul zambian, care — a subliniat președintele Katinda va continua să .sprijine lupta dreaptă a Frontului Patriotic Zimbabwe îndreptată împotriva regimului rasist rhodesian.

Rezultatele alegerilor 
locale din S.U.A.

WASHINGTON 7 (Agerpres). Reprezentanții Partidului democrat și-au menținut pozițiile dominante pe plan național în ceea ce privește funcțiile de guvernator și primar, în cadrul alegerilor locale parțiale desfășurate marți în S.U.A. In statele Kentucky și Mississippi ’ au fost aleși ea guvernatori John Brown și, respectiv, William Winter. Partidul: democrat deține în prezent 32 de funcții de guvernator, ,, iar Partidul republican — 18. (In Louisiana alegerile vor avea loc la 8 decembrie). In al patrulea oraș ca mărime al țării. Philadelphia, victoria a revenit tot unui democrat, William Green (în primele trei orașe — New York, Chicago și Los Angeles — nu s-au desfășurat alegeri).Scrutinul de marți .apreciază agenția AP, a permis Partidului democrat să-și păstreze controlul asupra mecanismului politic, care s-ar putea dovedi crucial pentru rezultatul alegerilor prezidențiale din 1980.

9,00Film serial-: „Calvarul' Reluarea ultimului sod. 10,50 Telex.Telex. .15,35 Fotbal : lecțiuni din meciurile susținute de -echipe românești în competițiile europene intercluburi. 16,45 Viața culturală. 18,15 Baschet masculin în „Cup,a Canipionildr Europeni". Dinamo București — Aris Salonic, (repriza a n-a). 18,50 1001 de seri. 19.00 Telejurnal. 19,30 Țara întreagă întâmpină. .Congresul Partidului. 19,45. Ora tineretului. 20,45 Critica socie-

epi-
15,30 

se-

SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 9 SPORT • SPORT • SPORT • SPORTRezultatele meciurilor din cupele europene de fotbalde 2—1 (0—1) formațieifranceze.,
In „Cupa campionilor

„U“ CRAIOVA s-a calificat în turul 
al lll-lea al „Cupei U.E.F.A." engleze prinIn vreme ce Dinamo București, a ratat șansa calificării în turul următor ăl cupelor europene (în min. 92 a înscris al treilea gol al formației Eintracht Frankfurt, Nieekel) la Leeds United, infirmînd toate pronosticurile Universitatea Craiova a repetat scorul victoriei din primul tur, calificîndu-se în etapa următoare. „Tânăra gardă" a fotbalului din Bănie a punctat în terenul forma-

In „Cupa

ției engleze prin Cîrțu (min. 67) și Beldeanu (84),, școala craioveană de fotbal demonstrînd că sportul cu balonul rotund din țâra noastră are posibilități de afirmare în confruntările internaționale. Deci, în du-, bla confruntare cu Leeds United, Universitatea Craiova a câștigat ambele manșe la același scor : 2—0. .
Ion VULPE

Cupelor

Steaua — F.C. Nantes 1—2 (1—0)Pe stadionul Steaua din Capitală, în fața a circa 29 000 de spectatori s-a disputat manșa a doua a întâlnirii dintre echipele
Steaua și F.C. Nantes, con- tînd pentru turul II al „Cupei Cupelor" la fotbal. Victoria a revenit cu scorul

europeni"

F.C. Argeș - Nottin
gham 1—2 (0-2)

PITEȘTI 7 (Agerpres). — Peste 25 000 de spectatori au urmărit pe stadionul „1 Mai" din Pitești meciul retur din cadrul turului II al „Cupei campionilor europeni" la fotbal dintre echipa locală F.C. Argeș și formația engleză Nottingham Forest, deținătoarea. trofeului. Partida s-a. încheiat cu scorul de 2—1 (2—0) în favoarea, e- chipei. Nottingham Forest, care se califică pentru sferturile de finală ale . competiției. în primul joc e- chipa engleză câștigase cu 2—0.

I: 44, 17
II-a :a

’79. știri, stop

13,0015,00

«fin 7 noieni-

tații de consum. (Episodul 3). 21,15 Cu țara în gînd pe trepte de. glorii — cîntece revoluționare. 21,35 Telejurnal.
RADIO11,05 Formații corale riiuncitorești laureate în cea de a doua ediție a Festivalului național „Cântarea României". Co

rul bărbătesc „Freamă
tul adâncului" al mineri
lor din Petrila. De la 1 la 3.Club univers 20. 16,00Radiojurnal. 16,15 Cîntece dedicate partidului. 16,25 Tehnică și organizare în agricultură, 16,40 Folclor nou. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Opinia publică, i7,30 Muzică ușoară. 17,45 Creații corale contemporane. 18,00 Orele serii. 20,00 Muzică populară. 20,30 Reflexele timpului. 20,40 Pe marea scenă a țarii —■ soliști și formații artistice. 22,00 O zi într-o oră. 23,00 Meloritm 24,00 Buletin de0.05 — 5,00 Non muzical nocturn.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii

Pronoexpres 
brie 1979:Extragerea 18, 15, 25 .. Extragerea 5, 7, 38, 22, 1Fond; 778 928Report: 178 775 lei

Institutul de mine Petroșani
ANUNJ* 

deschiderea cursurilor de pregătire în ve
derea examenului de admitere din 1980. 
Cursurile au loc duminica dimineața, în
tre orele 9—13, la sediul institutului.

Alte amănunte și informații se pot găsi 
în afișele de la sediu.

minieră

INCADREAZÂ DE URGENJĂ

— drujbist — depozitul de lemne

— ifronist - depozitul de lemne

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

TELEX^TELE.XAstăzi, în sala sporturilor de la Floreaseă se va desfășura meciul retur dintre echipele maseuline de baschet' ■ Dman-io și A.C. Aris, Salonic, din cadrul grupei D a „Cupei campionilor europeni". Jocul va începe la ora 17,15. In prima întîlnire, victoria a revenit jucătorilor greci cu scorul de 76—7.4.
BERLIN 7 (Agerpres), La Berlin a început competiția internațională de hochei pe gheață pentru echipe de juniori dotată cu „Cupa prietenia". Iată rezultatele ' înregistrate în prima zi':, R.D. Germană — Bulgaria 8—5 (3-2, 4-1, 1-2); Polonia — România 10—1 (3-0, 4-0, 3-1); U R.S.S. — Ungaria 17—1 (7-1, .3-0, 7-0); Cehoslovacia — R.D. Germană (b) 8—1 (2-0, 3-1, 3-0).

ATENA 7 (Agerpres). La Salonic au continuat cam

pionatele mondiale de haltere. In program au figurat întreceri pentru categoria ușoară. Titlul de campion al lumii :>a revenit ■bulgarului Ianko liuscv, care la cele două stiluri a totalizat332.500 kg (145—185,500 kg) — nou record al lumii. Pe locurile următoare s-au clasat Joachim Kunz (R.D. Germană) —' 325 kg și Daniel Senet (Franța) —312.500 kg? -,. .
ISTANBUL 7 (Agerpres). In meci retur contând pentru „Cupa cupelor" la baschet . (masculin), echipa Eczacibasî Istanbul a învins cu scorul dc 86—76 (40—28) pe Steaua București. In primul jac, victoria revenise jucătorilor români cu 71—67. Pentru turul următor s-a calificat echipa turcă,’datorită unui coșaveraj măi bun.

Nfca puMtcItatePIERDUT .legitimație de serviciu pe numele Bică Sonia, eliberată de I.G.C.L. Petroșani. Se declară nulă. (922) ''ce'- ’CAUT FEMEIE îngrijit copil. Petroșani Republicii 85, bloc M 2,’ sc. II, ap. 34, teleton 43 955, pînă la ora 12. (924).
ANUNȚ DE FAMILIE

' lColegii de muncă de la I.M. Dîlja anunță cu adâncă durere dispariția fulgerătoare din mijlocul lor a colegului lor
ȘTEFAN TOMUȘ,, Amijitirea lui va ră- mîne veșnic în sufletele noastre. . •înhumarea are loc azi., 8 noiembrie, orele 15, din Aeroport. (923)
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