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; Inițiativă, emulație creatoare 
marelui forum al partidului, al

în întîmpinarea 
întregului popor Comunistul Ilie Popa cu câțiva mozaicari di» 

formația sa, în fața blocu lui K 5 d din Lupeni, bloc 
finalizat cu mult înainte de termen.

CONGRESUL Documentele
Congresului al Xll-lea 

al partidului 
în dezbaterea 

întregului popor

Creșterea producției
de cărbune impune sarcini 

deosebite în fața
u •• miniere

Puternic impuls, orientări mobilizatoare care
deschid

economiei, științei și culturii 
HunedoaraDocument de însemnătate majoră pentru activitatea viitoare a organizațiilor de partid și colectivelor de muncă hunedoiene, Hoiărîrea Conferinței organi

zației județene de partid, rod al gândirii prospective, profund revoluțifenare, a comuniștilor din multiple domenii ale vieții politice și social-economice, conține prevederi fundamentate riguros care, prin acțiunea perseverentă a oamenilor muncii vor conduce la obținerea unor însemnate creșteri cantitative și calitative, vor deschide o nouă etapă de înflorire a economiei județului, a științei și culturii, influențând pozitiv procesul de creștere a bunăstării noastre. Din cuprinsul hotărârii se desprinde orientarea fermă a organului județean de partid pentru înfăptuirea integrală a obiectivelor ce revin județului nostru din Programul partidului, din documentele elaborate pentru Congresul al Xll-lea, împreună cu hotărârea de a face totul pentru traducerea în viață a indicațiilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse pe meleaguri hunedorene.

(Continuare iu pag. a 2-a)

Șantierul Lupeni

Colectivul de oameni ai muncii de la institutul de cercetări și proiectări miniere pentru cărbune a dezbătut cu simț de răspundere si angajare fermă sarci-
știenți că de calitatea muncii noastre depinde înfăptuirea sarcinilor industriei extractive, care, la rîndul lor sînt strîns legate dezvoltarea industriei de si-nile care-i revin din proiectele documentelor Congresului al Xll-lea alP.C.R., acționînd de pe acum pentru asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii prevederilor dezvoltării producției je cărbune din cincinalul 1981—1985.Pornind de la faptul eft producția de huilă trebuie să . crească cu peste 20 la sută în anul 1980 față de anul 1979 și că va ajunge la 15—16 milioane tone în r_-, __  ...1985, pentru ca în 1990 să care să determine sporul asigure 80 la sută din de producție în primul rînd cărbunele cocsificabil ne- pe seama creșterii produc- cesar industriei românești, tivității muncii la între- lucrătorii institului nos- prinderile miniere existen- tru sînt hotărîți să ridice te, precum și pe seama nivelul calitativ al întregii cercetării geologice și pu- lor activități. Sîntem con- perii în valoare și exploa-

Programul de directivă de cercetare științifi
că, inginerie tehnologică și de introducere a 

progresului tehnic in economie

tare a noi zăcăminte și cîmpuri miniere. Cercetarea geologică va fi intensificată, în conformitate cu indicațiile tovarășuluiNicolae Ceaușescu, secre- ii ii tar general al partidului, în cîmpurile miniere vechi, pentru o mai bună cunoaștere a tectonicii — ca factor hotărîtor în luarea unor decizii privind mecanizarea lucrărilor miniere
■a

derurgice și energetice a țării, concret formulate în proiectul Programului de directivă de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de introducere continuă a progresului tehnic în economie. înfăptuirea acestor sarcini trebuie să aibă la bază, așa cum de altfel noi ne-am și propus, soluții și tehnologii ____ __i determine sporul
Ing. Alexandru MICLEA, 

director ab I.C.P.M.C.
Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Blocuri predate 
în devans

Câteva cifre dintr-un 
amplu raport muncito
resc demonstrează an
gajarea plenară cu care 
colectivul de construc
tori de pe șantierul nr. ! 
4 din Lupeni întîmpihă 
Congresul al Xll-lea al 
partidului: predarea de 
la începutul anului și 
pînă acum a 4 blocuri 
de locuințe, însumând 174 
de apartamente. Este 
vorba de blocurile K4 
(56 apartamente), K 5 
(42), A 3 (48) și A 5 (28). 
De menționat că terme
nele de predare ale 
blocurilor K 5 și A 5 »“ 
fost devansate cu 64) de 
zile. La ora cînd apar 
aceste rânduri, construc
torii de aici raportea
zăpredarea ctf mult 
înainte de termen a «- 
nui nou bloc/— KSd 
(în fotografie) cu 5 ni
vele și 10 apartamente 
cuprinzind cite 3 și 4 
camere. (Gh. O.)«

ANGAJARE PUTERNICA, REVOLUȚIONARĂ 
pentru perfecționarea activității fiecărui 

colectiv de muncă
(în pagina a III-a)

Hoile măsuri cu privire la creșterea 
rolului Frântului Unității Socialiste 

Sîntem profund implicați 
în vasta operă de construcție 

socialistă
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Ortacii sectorului HI al minei Lupeni
înfăptuiesc indicațiile secretarului general

Rosturi esențiale - să înțelegi, 
și să iubești calea mecanizăriirtacii din sectorul 

II III se uitau cu jind la vecinii lor de la IV și VI, mîndria minei Lupeni — cinci abataje mecanizate, cine n-a auzit de brigăzile lui Lupu- lescu, Kacso, Boncalo, To- fană, de vicepreședintele " ..... . . Să-ia-se-al
Consiliului național oamenilor muncii, Ion lăgean ? Mecanizarea, tă sfatul înțelept al cretarului partidului,Nicolae Ceaușescu, calea trainică spre tot mai mult cărbune, o muncă mai ușoară, cu venituri mai mari pentru mineri., Șeful de sector, tînărul inginer Alexandru Blaj, remarcă, desigur, cu multă satisfacție.— A venit și rîndul

generai tovarășul

>nostru. Montăm deja primul complex românesc de tip stivă — scut, realizat de constructorii de la I.U.M.P. De asemenea, noul transportor TR-6 constituie o premieră tehnologică în mineritul Văii Jiului. In acest an vom mai introduce un alt complex, apoi în ianuarie, va intra în funcțiune un complex românesc în stratul 3, urmînd ca și lucrările de pregătire să fie toate mecanizate. Vom trece astfel la o medie zilnică planificată pe sector de peste 900 tone cărbune.
CÎTEVA PREMIERE

ABSOLUTEMontarea noului complex românesc a început

să înveți
*

în ziua ele 24 octombrie. Colosul de oțel, fiecare secție atinge aproape 12 tone, a creat destule pro- __bleme oamenilor. A fost loan Roșu,

buit o lună pentru mon- i tarea unui complex, re- J cordul l-am stabilit cu J Lupeni-5, doar 3 săptă- ț mini, sperăm însă să-1 . i doborîm acum cu acest > nou complex românesc,, ț De acum, băieții mei — opt ia demontare afară, <•12 la montare în subteran ' — au experiență, nu mai trebuie să-i spun lui Roșu sau lui Zborovski să ; ia un ' anume bolț, fiecare ' știe ce are de făcut.Intr-adevăr, lăcătușii 1,., Ernest Zbo- ’rovski, Ion Cioroianu și Ionel Moraru, minerul țDumitru lordache, sau hi- ■draulicianul Petre Gherman, oameni destul tineri, între 24 și 37 ani. știu șă lucreze,

De la început doresc să-mi exprim totala adeziune la propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a României. Etapele pe care le parcurge țara noastră spre edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate impun participarea tot mai activă a tuturor oamenilor muncii și, cetățenilor patriei la elaborarea și înfăptuirea deciziilor, la conducerea societății în general.

Noi, oamenii muncii care nu sîntem membri de partid, ne dăm seama de multiplele posibilități ce ne sînt deschise pentru a lua parte tot mai activ, prin munca noastră, prin tot ceea ce facem, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și Statului nostru, a hotărîrilbr și legilor țării. Putem astfel să
Manole RADU, 

maistru la ■ șantierul nr. 3 
Vulcan al LC.M.M.

(Continuare în pag. a 2-a)

montat și demontat la lumină, pentru ca oamenii să deprindă secretele funcționării. sale. S-a amenajat apoi o platformă specială pentru transportul lui, care se desfășoară contraflux. Montarea secțiilor cu la lingă ceste tuit tot atîtea de montaj, chiar și pentru echipa service, condusă de maistrul Nicplăe Precup, care participase la montarea a șase complexe.— Prima oară ne-a tre- (Continuare in pag, a 2-a)

în subteran s-a fă- intrarea în bloc, .nu abataj — toate a- operații au consti- premiere

de de de acum cu destulă experiență. Laszlo Matyus și ortacii din brigada iui erau însă considerați specialiști în pregătiri. Li s-a încredințat sarcina de a prelua secțiile din camera de montaj de la specialiștii lui Precup, pentru a
Ion VULPE

I
I

I 
V
I 
t

Ne spunem deschis cuvîntir, 
conducerea societățiinu numai cu privire la preocupările colectivului in care muncesc, ci și în toate problemele care interesează orașul, țara întreagă, pe noi toți. în colectivul nostru ne spunem deschis părerile în privința îmbunătățirii activității de comerț, în toate problemele și luăm hotărîrile pe care le considerăm mai bune. Avem o puternică organizație de partid care con-

contribuim laAlături de întregul por, am luat la cunoștință cu deosebit interes de noile măsuri cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața politică a țarii. Propunerile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu răspund imperios unei cerințe fundamentale, și anume aceea că opera edificării societății socialiste necesită participarea lot mai activă a maselor, a fiecărui cetățean ia actul conducerii, la rezolvarea tuturor problemelor de stat și obștești.Personal înțeleg că aceste măsuri îmi dau posibilitatea să-mi spun euvîntul

po-

Viorica UlIIRU.
merceolog, Direcția 

comercială a municipiului 
Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a’
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CONGRESUL

MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR
întîmpinat cu activitate
de noi împliniri, în toate domeniile vieții sociale

I —
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C gale trol tone dru haz; plec corn Gor port toar cost: cons
SI

Alte acțiuni politico-educative, cultural-artistice și 
sportive, dedicate Congresului al XII-lea al partidu
lui, au avut loc zilele acestea la Institutul de mine 
Petroșani, întregind pregătirea multilaterală a studen
ților, viitorii specialiști mineri.

c

s

..£ 
£ 
c
ș 
£ 
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• Consiliul Uniunii A- Sociației Studenților Comuniști, comisia politico-, ideologică, birourile A.S.C. de an, organizează în aceste zile studierea temeinică și dezbaterea proiectelor de documente ale Congresului al XII-lea al P.C.R. Participă studenții tuturor anilor studii.• în aceste zile, va vea loc o întîlnire de
c

a-„ _ . acercurilor științifice studențești de la ambele facultăți ale institutului. In acest cadru se vor prezenta cele mai bune lucrări realizate de stu- denți. De asemenea, se va organiza o expoziție£

i 
f

(Urmare din pagina I

Jiului

XI-lea I ATEI

Foto: Ion LICIU

cu cele mai bune lucrări în cadrul activității de cercetare. ••• Pentru studenții străini.' lase perioada Congresului
aflați la studii Institutul de mine, vor prezenta, în premergătoare partidului nostru, expuneri pe temele „Revoluția și construcția socialismului în Republica Socialistă România" și „Rolul organizației de tineret în România".• In cinstea Congresului al XII-lea al partidului, C.U.A.S.C. se angajează să raporteze, pînă la 15 noiembrie, realizarea integrală a indicato-

rilor planului Re venituri obținute prin muncă patriotică.• Desprindem din paleta activităților culturale : Ziua cercului. „Min- film", însoțită de un simpozion tematic, desfășurată marți, 6 noiembrie ; Seara anului I mine, ingineri, seria A, desfășurată joi, 8 noiembrie ; expunerea pe tema politicii P.C.R. care a precedat seara dedicată anului I mine ingineri seria B; șezătoarea literar-m uzinală „Poporul, Ceaușescu, România", cu participarea cenaclului „Panait Istrati", programată pentru duminică 11 noiembrie ; precum și masa rotundă „Tinerețe-studen- ție" care va inaugura seara anului I mine ingineri, seria C, din 15 noiembrie.
Mircea BUJOKESCU

Centrul de calcul Pe
troșani — unitate nouă, 
modernă a Văii 
creație a anilor scurși 
de la cel de al 
Congres âl partidului,, 
în care datele economi
ce sînt prelucrate rapid.

Sîntem profund implicați
(Urmare din pagina I)

te s. călc; melc țicni lu Iui

în domeniul, economic rețin atenția organizațiilor de partid și colectivelor de muncă din Valea Jiului, sarcina prioritară de a acționa cu toate forțele în . direcția creșterii producției de cărbune care, în anul 
1985, trebuie să se situeze la un nivel de 15—16 milioane tone. în vederea sporirii volumului de rezerve și creșterii gradului de cunoaștere a zăcăjnîntului de cărbune se prevede intensificarea lucrărilor cu caracter de cercetare și prospecțiuni, contribuind efectiv la dezvoltarea bazei de materii prime pentru cărbune energetic și cocsifi- cabil și, implicit, la creșterea producției extrase din abatajele Văii Jiului. Co-- leetivele de muncă din domeniul extracției de cărbune vor trebui să adopte măsuri operative pentru a- sigurarea liniei de front necesare și plasarea inie-, grală a posturilor planificate, concomitent eu realizarea programelor'de mecanizare, de creștere a pro-

ductivității muncii, și reducere a consumurilor specifice. Nivelul de producție de 15—16 milioane tone, la finele cincinalului, va fi a- sigurat în principal prin creșterea capacităților de producție atît la minele e- xistente cit și prin punerea în exploatare a cîmpu- rilor miniere Răscoala, Pe-

sută din totalul lucrărilor. Alte căi care vor conduce la realizarea nivelului planificat al extracției de căr~ bune sînt mai buna organizare a producției și a muncii, a aprovizionării tehnico-materiale, intensificarea procesului de calificare și policalificare.
în domeniul construcți-

Orientări mobilizatoare
Sălătruc-Iscroni, și Cîmpu lui asemenea, pentru acestui nivel setrila-sud, Hobiceni Neag. De atingerea va acționa prin creștereaproductivității înuncii pe baza mecanizării proceselor de lucru din subteran și de la suprafață. In a- cest sens hotărîrea prevede ca în 1985 volumul producției extrase cu complexe mecanizate să atingă 62,8 la sută, iar volumul săpării mecanizate în galerii să se situeze la 41 la

ilor de mașini, la întreprinderea de profil din municipiul nostru se vor lua măsuri pentru, terminarea etapei a doua de dezvoltare și îmbunătățirea organizării fluxurilor de fabricație. Se prevede ca în cincinalul 1981—1985 jumătate din 130 complexe de susținere, de abataj, 80în steril, care, vor intra în dotarea minelor, să fie realizate pe plan local la l.U.M. Petroșani.
în domeniul construcți

ilor și investițiilor, hotări- ‘ rea prevede măsuri care să conducă la utilizarea eficientă a fondurilor alocate, realizarea la termen a obi-

mai mult de necesarul de mecanizate 122 combine de înaintare

Creșterea producției de cărbune
(Urmare dn pagina I)

d<; deschidere și pregătire, iar in cîmpurile miniere noi pentru identificarea și ereșterea rezervelor geologi
ce de bilanț.Colectivul nostru își va orienta munca și spre perfecționarea metodelor și tehnologiilor de exploatare,; extinderea tehnologiilor mo
derne pentru săparea Și susținerea lucrărilor minie
re de deschidere și pregătire. Vom elabora studii, cercetări și proiecte pri
vind introducerea în continuare a mecanizării com- 

. plexe a operațiunilor gre
le și cu volum mare de 
muncă în subteran și în incintele de la suprafața minelor. In următorii ani, 
pe baza studiilor pe. care 
le efectuăm în prezent, 
vom atrage în.circuitul economic, prin metode adecvate de exploatare, importante rezerve de cărbune 
care în prezent sînt imobilizate în pilierii de protecție lăsați pentru obiectivele, construcțiile existent" și cursurile de apă d? 1„ • . >r; '-iiă.

Pentru ca munca cercetătorilor și proiectanților să corespundă sarcinilor din documentele programatice ale Congresului ne vom concentra eforturile în următoarele direcții: realizarea producției fizice, prin predarea în termen a tuturor studiilor și proiectelor, introducerea în lu-, crări cu mai mult curaj a unor soluții moderne, economicoase, bazate pe reducerea consumurilor specifice de materiale, extinderea prefabricatelor de serie, .care permit mecanizarea lucrărilor și scurtarea termenelor de execuție a obiectivelor. Vom elabora proiecte și tehnologii pentru obiectivele de rare prevăzute în Jiului, astfel L— i torul cincinal întreaga' producție de cărbune extrasă să poată fi spălată pentru siderurgie. In paralel, vom elabora studii și cercetări ergonomiee, privind. calificarea, fluctuația, formarea cadrelor tehnice și muncitorești.

eetivelor, creșterea gradului de industrializare și reducerea costurilor lucrărilor. Consemnăm ca deosebit de importantă prevederea ca la construcțiile de locuințe, în viitorul cincinal, se va asigura un grad înalt de industrializare de minimum 90—95 la sută ; în general, este prevăzut să se obțină creșterea productivității muncii pe șan- 'tiere Intr-un ritm anual de 8—10 la sută, pe seama organizării superioare a producției și a muncii, folosirii cu eficiență sporită a forței de muncă și utilajelor din dotare.Prevederi importante șînt . adoptate în vederea ridicării continue a eficienței în activitatea economică prin asigurarea funcționării noului mecanism economico- iinaneiar.Hotărîrea conferinței organizației județene de partid se înscrie ca un document de referință pentru întreaga activitate desfășurată de organele și organizațiile de partid, în vederea mobilizării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea integrală a obiectivelor ce ne revin din documentele ce vor fi adoptate de cel de-al XII-lea Congres al partidului.

ne exprimăm măi direct opiniile, să ne simțim mai implicați în activitatea colectivităților în mijlocul cărora muncim. De fapt, tocmai în aceasta constă e- măsuri roluluică mă-
sen ța recentelor privind creșterea F.U.S.Trebuie să spunșurile luate ne stimulează și mai mult în activitatea noastră de producție. Iată de ce, mă angajez să dovedesc prin fapte justețea lor. Cred că, grăitoare în acest sens este și hotărîrea colectivului din care fac par-.

te, de a devansa graficele de execuție la obiectivele a- flate în lucru pe șantierul nostru ; respectiv, alimentarea cu energie termică a cantinei și căminului de ia Paroșeni va fi terminată pînă în 20 noiembrie față dc 30 noiembrie, cum era planificat, pentru a permite intensificarea ritmului la lucrările de montaj. A- cest succes îl dedicăm Congresului al XII-lea al partidului, forumul suprem în care voi- fi ,adoptate hotă- rîri de însemnătate istorică penitru dezvoltarea țării și creșterea bunăstării poporului. - : .

teptă autoi. cinev

Ne spunem deschis cuvîntul
(Urmare din pagina I)dude întreagă noastră activitate. Sîntem însă și linii care nu facem parte din rîndurile membrilor partidului. Prin noile măsuri și noi avem- posibilități largi •șă participăm, să ne spunem părerea, să contribuim ia rezolvarea treburilor colectivului cu privire la modalitățile de realizare a planului, dar mai ales a-" șupra satisfacerii nevoilor cumpărătorilor.Ca merceolog în cadrul Direcției comerciale a mu

fundamentarea marfă, funcție populației, să aprovizionarea cu întreaga

Av riția ven in dator Și po le, bi Milili mand lori io perm: plasa: lor 1; rologi ță s rurili de în că vi pînă evităr Este asem înai ni aprop pietor

prepa-Valea incit în vi

nicipiului Petroșani, cunos- cîlid solicitările cumpărătorilor, am prilejul să con-‘ tribui la fondului de de cerințele contribui la magazinelorgamă sortimentală de. produse solicitate, să impulsionez activitatea de comerț. Noile măsuri îmi permit o participare tot mai activă atît in plan profesional cit și obștesc, în rezolvarea tuturor problemelor puse în fața colectivului din care fac parte.

Rea rilor noiem mțsă toveni te pei mere fără ‘
Ruh

CU !

î Să înțelegi, să înveți și să iubești calea meca^ 
I (Urmare din pagina I)asambla complexul în fața stratului de cărbune.• . Au fost. instruiți într-un 
1 timp record, fiecare 
i schimb i-a avut alături ? ne maiștrii din sector, pe 
1 subinginerii Marius Mă- . De la înț răscu și Paul Grasu.' ...... ~ Ziiedeja1
V1 _
{ Invătînd din mers
i
i
l
i
i
i
i
i
i

acum primele lor1 complex -iu intrat I istoria sectorului.
> o ____

de mare,ajutor mecanicii Dumitru loniță și Vasile Bondrea. Am fost buni la. pregătiri, vom , fi buni și la complex, unde.se lucrează mai cu spor, mai ușor. Așa zic și ortaci ai mei ■ Lemnaru, Dumitru ’ Ilie, Teodor Puf, Kelemen, dar și Dorel Codreanu. are în subteran abia an.Ajutorul de miner mitru Drăgan a fost t'ul“ transporturilor. Poate asta e vocația lui, 14 ani de minerit din 34, dar a fost și șofer și mecanic.

lă, șeful echipei care a luat în primire partea e- leetromecanică, fluxul de transport, transportorul de abataj, cel din galeria, direcțională^ are cuvinte ceilalți - de laudă despre pricepe- frații rea lăcătușilor Gheorghe Bălan și Isidor Chelaru, a/ electricienilor Octavian .Costache și Alexandru Su i, a celorlalți colegi de | muncă, cărora nu li s-au părut complicate operațiunile de montare a unui transportor de 170 m. Cel nou — premieră absolută, subliniază el dinadins, a- re numai 90 m, dar e prototip, deci merită o a- tenție specială. Și, deși complexul nu e în totalitate montat, fluxul din galeria de bază, datorită eforturilor stăruitoare ale

oamenilor săi, e în stare de funcționare. ;
Prinosul iubirii

careun viu,Du-„șe-— La început ne-a fost greu, recunoaște Matyus, dar, în fiecare zi,- am în-. . .vățat cîte ceva. N-a mers. Oamenii lui au executat platforma pe linie, acum merge strună Maistrul Cuman, de fapt, poate să vă confirme. Am Schim bat troliile. De la o secție pe zi am ajuns la Cinci transportate. Ne-au fost
lucrări pregătitoare excelente.— Am învățat cum să lucrăm, Cum spunea Maty us, de la o secție -am ajuns ia cinci;Maistrul Săulea Ilobji-

Cineva^ parcă tînărul șef de sector, îmi spunea . referindu-se la necesitatea mecanizării, la saltul făcut de oamenii sectorului III, salt profesional, dar mai ales de conștiință — învățînd din mers să monteze și să exploateze complexele mecanizate, drum, nu arareori, pavat cu greutăți„Rădăcinile învățăturii, sînt u- neori amare, dar fructele ei, întotdeauna, dulci". Și .... avea dreptate. Alexandru Blaj, Nicolae Precup, Dumitru Drăgan, Laszlo Matyus, Saulea llobjilă și :mulți dintre ortacii lor sînt comuniști. împreună'

cu colegii învață di] mecanizăr în fapte i rului gen lui nostru triei tot n ne. In int lui forum s-au anga cu cinste a pune în noi proto I ritului ro depășind tați, dăru' negația m rîndu-se, grăbească noului al zile. Celoi cărbune d li se voi altele, re« din Lupei

unde.se
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In întîmpinarea Congresului al Xll-iea al partidului

lor lela con- 1 de 8 Mexan- a auto- iroșani.spre din trăns- î iade s-a nuA ple- mă și ncăreă- n poa- istă . în- a r.or- ire ra- ichicu- încre- inut că

CONGRESUL
A tA

W'JLa atît are i I. M. Petrila

ANGAJARE PUTERNICĂ, REVOLUȚIONARĂ
a

u • • de muncă

Succesele acestui an —
TEMELIE TRAINICĂ VIITORULUI 

AL ÎNTREPRINDERIIECONOMIC

Stă în puterea colectivului 
să-și îndeplinească și depășească 

sarcinile anului viitor

îasărea efului“.Asie la fiindcărăs- risi-
l’EAȚA

e apa- inor e- eulație, mezelii e șose- ție al reco- ►nducă- iapteze de de- iricule- meteo- de 
cu 
?e

cea- fa- faza redu- scuiație ec#»^gră pericol, ilă, de redusă și în ilor de
ducăto-ne, 11 te porția aii-, iprieta- |

Iau nu- riculare
rtă de 
r 
miliției

Realizările obținute ... la . principalii indicatori de cp-, leotivul minei Petrila, pe cele 10 luni trecute din a- cest an, sint: superioare sarcinilor planificate cu ■ 21 315 tone la producția fizică de cărbune extras, 2,6 la sută la producția marfă; 11,75 la sută la productivitatea muncii. In același timp, cheltuielile materiale de producție au fost reduse cu 11,2 la sută, respectiv cu 67,9 lei la 1000 de lei producție marfă, ceea ce a condus la depășirea indicatorului producției nete cu 20 la sută.Realizările deosebite obținute atestă puterea de mobilizare' a acestui colectiv minier animat de dorința sa fierbinte de a în- tîmpina Congresul al XII- lea al partidului cu. fapte demne de muncă, de a pune temelie trainică producției viitoare.Sarcinile de plan pe care minerii Peitrilei le au de îndeplinit în anul 1980 sint superioare celor planificate pentru anul 1979 cu 10,6 la sută. De asemenea, sarcini importante le revin și minerilor de la deschideri și pregătiri, care vor avea de ' realizat lucrări miniere în lungime totală de 2200 ml la lucrările de deschideri, 6500 ml la lucrările de pregătire și 1500. ml la lucrările geologice.Cifrele de plan pentru a- nul viitor au fost prezentate adunării oamenilor muncii împreună cu un bogat și temeinic plan de măsuri tehnico-organizatorice menit să conducă la realizarea exemplară nu numai a sarcinilor de plan ci și a angajamentelor a- sumate.In cuvîntul lor participanții la dezbateri au evidențiat noi căi de sporire a producției și productivității muncii, au propus măsuri care să înlăture neajunsurile manifestate pînă acum.Gheorghe Zaharia, miner șef de brigadă la sectorul I, spunea : se studieze

tehnologie de lucru caro să permită mecanizarea în retezările de strat, retezări frecvente în cadrul sectorului nostru. In această direcție nu s-a întreprins nimic, Lucrăm ca aburii 20 de am. In planul de măsuri se prevede organizarea
angajamentul
COLECTIVULUI :

• Depășirea planului la 
producția fizică de cărbu- AX- Cid Ull
ne cu 5000 tone; • Planul dificultate.
producției nete va fi depă
șit cu 400 000 lei ; • Pro
ductivitatea muncii realiza
tă va fi superioară sarci
nilor planificate cu 10 
kg/post; • La 
de
se 
20
• 
la
de 0,50 lei/tona de căr

bune extras.

cu 
lucrările 

deschideri și pregătiri 
vor realiza suplimentar 
ml și respectiv 30 ml ; 
Se vor obține economii 
costurile de producție

tun că netele astfel rreta- iădu- i pa- ărbu- nare- știlor ichite de două mine, >dern, greu- i ab- ijuto- ît șă rarea tîteva ae de plan, multe irtacii

,,Ar trebui- să o metodă sauAdunarea prezentanțîlorgenerală a re- ... • oamenilormuncii de la întreprinderea pentru administrarea cantinelor și cazare Valea Jiului a coincis cu împlinirea unui an de la înființarea unității, prilej cum nu se poate mai bun pentru analizareaa și .evaluarea rezultateloractivității, obținute.In darea zentată în reliefat cu .. . „ tul că bilanțul activității economice de pînă acum este pozitiv, ceea ce constituie o garanție de bun augur pentru activitatea viitoare.Colectivul de oameni ai muncii de la această nouă unitate a C.M.V..J raportează realizarea integrală a sarcinilor economice pe cele zece luni ale anului — rezultat firesc al conjugă rii eforturilor din activitatea de cantine, cămine și creșe-grădinițe. In urma u~ nor hotărîri adoptate de consiliul oamenilor muncii,

unei noi brigăzi la sectorul I, dar nici noi, brigăzile mai vechi, nu avem materialele necesare. Spre exemplu; nu se găsește în toată mina o armătură TH4. Pentru recondiționarea celor răpite este necesar să se monteze o presă în subteran, care să deservească numai sectorul nostru". Inginerul Aurel Marhan, șeful sectorului II, asigura adunarea că minerii de aici își vor depăși sarcinile planificate pentru anul 1980 cu 1000 de tone, dar pentru aceasta solicită ajutor : „Sint unele probleme care trebuie neapărat rezolvate :. aprovizionarea cu plasă de sîrmă și armături TH. De asemenea, consider . că este necesar să se insiste pe calificarea oamenilor muncii.în meseria de electrician. Trebuie, în a- celași. timp, să drămuim mai bine efectivele pe care le avem, astfel îneît să’ se asigure, cu prioritate, forța de muncă pentru sectoarele productive*.Aceleași probleme, de a- provizionare cu plasă și armături TH, le ridica și minerul șef de brigadă de la sectorul III, Ioan Cîșla-

ru, care s-a angajat să dea suplimentar împreună cu formația sa 500 tone de cărbune.- — Avem sarcini deosebite pentru anul viitor — spunea în cuvîntul său șeful sectorului de investiții, ing. Iosif Druriiuș. — Avem însă nevoie de o suplimentare a numărului de maiștri, ți- nînd cont de numărul mare de. lucrări verticale ce le avem de executat și care au un grad ridicat de în continuare vorbitorul insista, că și ceilalți participant! la dezbateri, pe necesitatea îmbunătățirii aprovizionării cu materialele și piesele de schimb necesare. Șeful sectorului V, Constantin Io- nescu, solicita printre altele și un cîntar de bandă la fiecare sector pentru a defalca echitabil producția realizată.Dezbaterile adunării generale a oamenilor muncii de la mina Petrila s-au constituit într-o angajare fermă a minerilor de la această întreprindere de a întîmpin.a Congresul poporului cu noi și importante succese, de a pregăti temeinic viitoarea producție de cărbune.

Adunarea generală a oamenilor muncii de la mina Aninoasa a dezbătut cu multă responsabilitate și exigență sarcinile de plan ale anului viitor. Au fost scoase în evidență posibilitățile de care dispune colectivul minei de a prelua din „mers“ sarcinile de plan ale anului 1980, ultimul an al cincinalului. Din cuvîntul partîcipanților la dezbateri s-au desprins ca cerințe prioritare — întărirea ordinii și disciplinei, intensificarea acțiunii de policalificare, îmbunătățirea aprovizionării cu materiale și piese de schimb a tuturor formațiilor de lucru, și dotarea atelierului mecanic cu mașini — unelte necesare activității de reparații și confebții. In adunarea generală numeroșii vorbitori au subliniat capacitatea colectivului de a prelua sarcinile mobilizatoare ale anului viitor — ca punct de referință stau succesele din luna octombrie a.c. cînd minerii de la Aninoasa au realizat sarcinile de . plan în proporție de 101,1 la sută. Măsurile care au fost luate în prezent precum și care au fost propuse adunare și urmează

seamă pre-’s-ade adunare, pregnanță fap-

Ia indicația organizației de partid, au fost diții materiale zatorice pentru rea și. depășirea lor de plan latorii pe anul înIn cuvîntul lor tovarășii Constantin Barna, Elvi-
create con- și organi- îndeplini- prevederi- toți indiea- curs.

nou, capabil să răspundă, să participe electiv la' îmbunătățirea întregii activități economico-sociale". Pe. tru Bîrleanu, adjunctul șefului sectorului II : „Consider că este timpul să trecem la mecanizarea lucrărilor din stratul 18, precum și la intensificarea acțiunilor de policalificare. Pentru stabilizarea forței de muncă la mina Aninoasa solicităm sprijinul comitetului municipal de partid în rezolvarea problemei lo- cuințelor“. Ilie Steț, șef de brigadă ; „Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan ale anului viitor este necesar ca aprovizionarea cu materiale să se facă ritmic și la timp. Colectivul sectorului IV se angajează să depășească în 1980 planul la cărbune cu 1 000 de tone".Propunerile care au fost făcute în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la mina A- ninoasa sint mult mai cuprinzătoare. Aplicarea lor în practică va conduce în mod firesc la creșterea calitativă a activității de extracție. Participanții ]a dezbateri, Petru Muntean, Ioan Solga, Gheorghe Lungu, Petru Her, Cristian Ciornei, Dumitru Her, Ioan Sabău, ■ au ținut să menționeze faptul că stă în puterea colectivului să-și realizeze și să-și depășească . sarcinile de întărirea ordinii și dis- de plan ale anuiUj iggo. ciplinei, de formare la toate nivelele a omului de tip Cornel BUZESCU

aplicate, vizează perfecționarea activității, realizarea ritmică a planului ]a extracția de cărbune, atît în acest an cît - și în anul vi- ior. In acest sens mulți dintre participanții la dez-
ANGAJAMENTUL CO

LECTIVULUI : • Realiza
rea peste plan a 3 000 tone 

de cărbune • Depășirea pla
nului la producția netă va
lorică cu 243 000 iei iar la 

producția globală cu 708 000 
lei • Creșterea productivi
tății muncii cu 0,25 la sută 
față de cea planificată 

• • Realizarea peste sarcini
le de plan a 100 nil lucrări 
de pregătire și 50 ml lu
crări de deschidere • 
Reducerea consumului de 
energie cu 0,1 kWh pe tona 
de cărbune.

Dorin GHEȚA

pînă

Echipa de lăcătuși condusă de comunistul Robert 
Navrady de la U.E. Paroșeni lucrind la repararea u- 
nei electropompe. Reparațiile executate de această 
echipă sint întotdeauna de bună calitate și efectuate 
înainte de termenul planificat.

Foto : Gh. OLTEANUa activității de zi cuSpre deosebire de anii tre- cuți, în această. toamnă, cămările și silozurile cantinelor au fost umplute eu cele necesare pregătirii hranei în timpul iernii.In vederea asigurării U- nor noi spații de cazare

ra Moldovan, George Pop, Gheorghe Enache,' Maria Copil, Eugen Sîrbu, Ion Bu- liga și Mircea Mărgăritoiu au subtiniat faptul că perioada marcată de greutățile începutului a fost depășită cu succes și în prezent activitatea se desfășoară pe un făgaș nou, pe -ce de pînă acum constituie care aspectul calitativ al producției, al prestărilor de servicii și buna constituie latura principală

care să satisfacă solicitările, vorbitorii au sublinia! necesitatea intervenției forului tutelar pentru grăbirea construcției celor patru cămine de nefamiliști în zona Vulcan—Paroșeni.Exprimînd-u-și convingerea că rezultatele economi-o garanție sigură a îndeplinirii sarcinilor de plan pe servire anul 1980, participanții la adunare au aprobat în una-

zi. nimitate angajamentul colectivului de. , oameni ai muncii de- la l.A.C.C.V.J. Petroșani pentru îndeplinirea sarcinilor economice în anul viitor cu o depăși-.. re de 1 la sută a planului de desfacere, cu o economie de 2,2 lei la 1 000 lei desfacere și obținerea beneficii peste plan în sumă de peste 150 000 lei.Angajamentul aprobat de adunarea generală va mobiliza și mai mult colectivul unității la obținerea de rezultate superioare în activitatea viitoare cu atît măi mult cu cît una din prevederile sale cheamă întreg personalul încadrat la desfășurarea unei activități care să ducă în final la realizarea unui obiectiv pretențios. dar realizabil : prestarea serviciilor către unitățile miniere calitativ superior satisfacă toate beneficiarilor —

de

]a , nivel care să exigențele minerii.
T. KARPATIAN

bateri au făcut propuneri concrete : Simion Morar, șef de brigadă : „Este" necesar să fie îmbunătățită calitatea pieselor de schimb confecționate la I.R.I.U.M.P. In acest sens am cere sprijinul Combinatului minier. Mă angajez ca împreună cu ortacii, din brigadă să realizăm, în anul viitor, 800 tone cărbune peste plan". Nieolae Bokvr,’ ■ șef de-brigadă : ,.Linia de front este asigurată, rezultatele viitoare vor fi și mai bune, ca pînă în prezent dacă ne vom ocupa mai mult
Repartizarea judicioasă a fondului 

de marfă, servirea promptă 
si civilizată 

cerințe ale aprovizionării populației

a
Adunarea oamenilormuncii din cadrulC.P.V.I.L.F. Petroșani dez- bătînd sarcinile mobilizatoare ce stau în fața colectivului in anul 1980,evidențiat faptul că în comparație cu anul 1.979, în anul 1980 planul e- eonomie al C.P.V.I.L.F. eu- noaște o creștere de 13,7 la sută. In vederea asigurării cantităților de legume, fructe și. zarzavaturi necesare aprovizionării locuitorilor Văii Jiului piuă la noua recoltă, au fost însilozate 200(1 tone cartofi, 350 tone ceapă uscată, 90 tone fasole uscată, 370 tone mere și alte produse. Prin secția de semiindustriali- zare au fost preparate 75 tone varză murată, 35 tone castraveți murați. 28 tone de alte murături diverse. Pentru aprovizionarea ritmică, din abundență și cu 6 gamă variată de produ- - se a oamenilor muncii se vor întocmi grafice de repartizare a fondului de marfă pe zile, săptămîni și luni. In vederea evitării aglomerațiilor, se , v,a extinde în toate localitățile Văii Jiului comerțul stradal, se va introduce programul de lucru pe două schimburi la circa 15 unități de desfacere situate în. locurile de maximă afluență a cumpă-

rătorilor. Planul de măsuri tehnico-organizatorice îmbogățit în urma dezbaterilor și propunerilor,, cu- prinde numeroase obiective de a căror înfăptuire depinde bun.a aprovizionare a oamenilor muncii din municipiul nostru cu, legume, fructe și zarzavaturi. Lucrătorii din cadrul C.P.V.I.L.F., participant la discuții, între care tovarășii loan Sanda, Gheorghe Floroiu, Nico- lae Mitrache, Nieolae Gori- ciulea, Violeta Hiciu și. Solomon Sicoe, au subliniat cu responsabilitate sarcinile ce revin unităților în care activează, s-au angajat să-și îndeplinească și depășească sarcinile de plan, șă practice un comerț corect, care să satisfacă pe deplin exigențele și cerințele cumpărătorilor.Hotărîrea unanimă a lucrătorilor din cadrul C.P.V.I.L.F. de a îndeplini și depăși sarcinile, exprimată prin angajamentele concrete asumate în cadrul adunării, constituie chezășia unei aprovizionări mai bune, pe care o dorim să fie permanent însoțită și de o servire promptă și civilizată a populației Văii Jiului, cu legume, fructe și zarzavat’’.•
.s. CRIȘAN
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Plenara C. C. 
al P.C. Francez

PARIS 9 (Agerpres). — In suburbia pariziană Yvry și-a încheiat lucrările plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, la care a fost e- xaminată problema locului tineretului în lupta de clasă. In raportul prezentat, Charles Fiterman, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F., a relevat că în prezent 9,5 milioane de francezi între 14 și 25 de ani formează „generația de criză" discriminată social în toate domeniile învățămîntului și găsirii ținui loc de muncă. Aproximativ 900 000 de tineri și tinere, a spus raportorul, sînt șomeri.într-o rezoluție adoptată de plenară. P.C.F. adresează, un apel milioanelor de tineri francezi să adere la lupta pentru atingerea o- biectivelor majore ale oamenilor muncii.

Intenții
TOKIO 9 (Agerpres). — Noul “guvern japonez format joi de premierul Masayoshi Ohira, după alegerile generale de la 7 octombrie, a fost instalat, în mod oficial, vineri, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența împăratului Japoniei, Hirohito. După prima reuniune a Cabinetului, premierul Masayoshi Ohira a dat publi-

ale noului guvern niponcitații o declarație rele- vînd intenția de a-și îndeplini angajamentele electorale, respectiv, între altele, a face ordine și de a simplifica structura organismelor administrative, de a restabili finanțele țării de a stabiliza prețurile, și soluționa problemele energetice. ........'Pe de altă parte, noul ministru de externe, ga

burb okita, a ținut o conferință de presă în care s-a referit la probleme internaționale, subliniind că, în opinia sa, Japonia va trebui să joace în. deceniul viitor un rol pozitiv și constructiv în ' lumea contemporană.

FILME

Un comunicat al Ministerului angolez 
al apărării

LUANDA 9 (Agerpres).La Luanda a fo6t dat publicității un comunicat oficial al Ministerului, angolez al Apărării, care denunță agresiunile și actele provocatoare repetate comise de forțele regimului minoritar sud-affiean împotriva Republicii Populare Angola — informează a- genția ANGOP. Comunicatul menționează că la începutul lunii noiembrie, trupe sud-africane, transportate cu ajutorul elicop-

terelor, au pătruns pe teritoriul Angolei și au atacat poziții ale Armatei populare de eliberare a Angolei sau au bombardat obiective economice și civile ale țării, provocînd victime în rîndul populației, precum și considerabile pagube materiale.s Asemenea acțiuni ostile, arată comunicatul — vizează perturbarea vieții economice a Republicii Populare Angola-
ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută la Rio de Janeiro, Luis Carlos Presies, secretar general al C.C. al P.C. Brazilian, a reafirmat hotărârea comuniștilor brazilieni de a lupta ferm pentru . legalizarea partidului lor. FI a arătat că Partidul Comunist Brazilian se pronunță pentru democratizarea vieții politice interne braziliene, pentru un sistem pluripartft în țară, pentru consolidarea unității de acțiune a forțelor politice democratice, progresiste din Brazilia.
RADIO „GRANADA LI-

BRE“ a anunțat oficial că în Granada a avut loc o încercare nereușită de a- sasinare a primului ministru Maurice Bishop și a yieepremierului Bernard Coard. Potrivit agenției Prensa Latina — care citează radio „Granada Libre", — complotiștii făceau parte dintr-o grupare contrarevoluționară care urmărea răsturnarea^ gu-

vernului revoluționar al primului ministru Maurice Bishop.
PUTERNICE NINSORI — neobișnuite pentru a- ceastă perioadă a anului — s-au. abătut asupra landurilor Tirol, Stiria și Austria inferioară. Tn Alpi, grosimea stratului de zăpadă a atins un metru. 30 de trecători au fost închise circulației autovehiculelor. Pe șosele, traficul a fost blocat în numeroase puncte. 12 persoane și-au pierdut viața.

Dificultăți economico- 
sociale in lumea 

capitalului
BRUXELLES 9 (Agerpres). "— Intr-o .declarație făcută presei, Etienne Da- Vignon, membru .-al Comisiei C.E.E. însărcinat cu problemele industriei, a a- firriiat că perspectivele siderurgiei în țările membre nu sînt favorabile, în 1980 producția de oțel fiind cu 4,3 la sută mal mică față de nivelul de 134 milioane tone atins în acest an. Printre factorii care contribuie la crearea de dificultăți in acest important sector economic, el a menționat creșterea costului energiei și reducerea cererii din partea Statelor Unite, principalul client de produse siderurgice al C.E.E.Pe de altă parte, Davig- non a declarat că dificultățile din siderurgie vor avea și repercusiuni sociale, deoarece se apreciază dă în perioada următoare între 80 000 și 100 000 de muncitori vor fi concediați.

★BONN 9 (Agerpres). — Balanța de plăți a R.F. Germania a înregistrat în primele trei pătrare ale a~ nului în curs un deficit de 1,343 miliarde mărci — a anunțat Banca federală a R.F.G.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: întoarcerea a- casă; Republica: Alarmă în deltă; Unirea: Inspectorul și braconierii;

LONEA : Te oblig să trăiești;
ANINOASA: Frumoasa și bestia;
VULCANde fier;
LUPENI — Cultural :Aventurile lui Twain, seriile 

Muncitoresc: Toținici unul;
URIC ANI: Zori în cari.

Prefectul

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ♦ SPORTAvancronică• Echipa Jiul Petroșani are duminică posibilitatea să spele rușinea celor cinci „boabe acre“ înghițite la Craiova și să intre din nou în grația suporterilor. Meciul începe la ora 14. Duminică, de ia ora 11, are loc și meciul dintre divizionarele C Știința Petroșani — Minerul Deva, precum și cele din campionatul județean, ca protagoniste evoluînd Minerul Aninoasa — Parângul Lonea, I.G.C.L. Petroșani -— Constructorul Hunedoara. Sâmbătă, de la ora 14,30, terenul din Lonea găzduiește finala competiției „Cupa Congresului1' (sportivi nelegitimați). Se întîlriesc reprezentativele I.U.M. Petroșani și C.M.V.J.• Duminidă, îneepind cu ora 10, pe stadionul din Lupeni se desfășoară meciul de rugbi, divizia B, dintre Minerul din localitate și C.F.R. Cluj-Ns- poca, iar pe terenul Știința din Petroșani, la ora 9, meciul dintre echipele de juniori C.S.Ș. Petroșani — Grupul școlar Simbria. (C.D.)

Btapa a XlV-a
cu... Ion Mogoș, muncitor topograf 

ia I. M. Bârbătenl
— fată că și aici, în a- 

cest jolectiv, unde dumnea
voastră vă desfășurați ac
tivitatea, Jiul are destui 
suporteri. Ne bucură acest 
aspect și am dori ca și bă
ieții noștri să practice 

un fotbal pe măsura în
crederii și simpatiei de 
care se bucură în rîndul 
iubitorilor de fotbal din 
Valea Jiului.— Cred că avem o echipă capabila să încheie prima jumătate a campionatului în partea superioară a clasamentului. Ne-a a- fectat pe toți categorica surclasate din etapa trecută, dar sînt convins că în întîlnirea de mîine fotbaliștii de la Jiul vor cîștiga fără drept de apel în fața buzoienilor.

— Credeți că va fi o 
etapă a gazdelor?— In general, da. Cînd afirm acest lucru mă gîn- desc în primul rînd . la partida'de la Craiova în care oltenii lui Valentin Stănescu, după răsunătorul succes obținut la Leeds

United și din dorința de a-și păstra primul loc în clasament, îșivor adjudeca victoria în dauna -gălățeni- lor. Apoi G.S. Tîrgoviște va fructifica avantajul terenului propriu în întîlnirea cu Olimpia Satu Mare, iar jucătorii de la- S;C- Bacău vor dovedi, în disputa cu Chimia Rm. Vilcea. că sînt capabili și de victorie, nu suria. de remiză. Pentru a nu pierde un loc bun în clasament, vor cîștiga ambele puncte puse în joc și fotbaliștii băimăreni în confruntarea lor cu echipa studenților clujeni.
— După cum s-a văzut, 

miercuri în meciul cu No
ttingham, campionii n-au 
avut șanse. Dar mîine în 
partida cu Politehnica Iași?

— Campionii au făcut tot ce au putut și au ieșit din „cursa europeană", aș zice eu, „pe ușa din față". Acum trebuie să-și mărească „zestrea" de puncte în campionat. Cit privește întîlnirea lor de mîine, cred că o vor cîștiga, dovedind propriilor suporteri că sînt, totuși, capabili de mai mult.
— Din „cursa europeană" 

a ieșit și Steaua... Cum o 
vedeți evoluînd în cam
pionatul nostru?— Pe un loc fruntaș în clasamentul diviziei A. Cred că în întîlnirea de mîine vor reuși să smulgă un punct Ia Timișoara și același lucru va reuși și 
A S.A. Tg. Mureș la București. în partida cu Sportul studențesc.

— Și, în sfîrșit, cum ve
deți deznodământul meciu

lui între F.C. Scorniceșli 
și Dinamo?. — E greu de dat un pronostic sigur. Cred că va fi o întâlnire dîrză, deschisă oricărui rezultat.

Interviu realizat de
' Corvin ALEXE Ț')’.’

Mica publicitate
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I
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Mark i-ii; sauflă-
TV

■ i8,30 Teleșcoală.Cum de limba germană. 10,00 Curs de limba spaniolă.. 10,20 Șoimii patriei. 10,30 Roman-foile- ton : „Cei din Mogador" (reluarea episodului 8). 11,25 Publicitate. 11,35 Film artistic. 13,00 De la A la... infinit. • In în- tîmpinarea Congresului al XII lea al P.C.R. — reportaje — interviuri — transmisii. 14,00 Handbal: România — R.F.G. — se- lecțiuni înregistrate la Brașov și Munchen. 16,00

9,40 Rezultatele tragerii Loto 
din 9 noiembrie 1979

seri.19,30 Opinii

Fond: 971 064 leiReport : 347 086 lei

LOTO

Rugbi: Scoția ~Noua Ze- elandă. Transmisiune directă de la Edinburgh.17.50 Clubul tineretului. 18,35 Săptămîna politică.18.50 1001 de 19,00 Telejurnal.Aveți cuvîntul...pe marginea propunerilor tovarășului N j c o 1 a e C e a u ș e s cu cu privire la creșterea rolului F.U.S. în viața social-po- litică a României. .19,40 In întâmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului. 20,00 Teleencielope- diâ. 20,30 Film serial ;• 
Dallas — Compania pe
trolieră Ewing. Episodul 12. 21,15 Varietăți de sîmbătă seara. 21,45 Telejurnal.

Secția întreținere, reparații dramuri 
și siguranța circulației Deva 

ÎNCADREAZĂ URGENT :

— MAISTRU specialitatea drumuri și po
duri sau maistru mecanic ;

- ELECTRICIAN autorizat.
încadrările se fac în conformitate cu pre

vederile legilor nr. 6/1977, 12/1971 si 
57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul secției, strada Rîndunicii nr. 3 q, 
Deva, telefon 13327 sau 13538.

Cooperativa de consum 
Hațeg

și achizitorii acesteia cumpără de ta gospo
dăriile populației și alte unități deținătoare

CAI REFORMĂ, MIERE DE ALBINE, 
IEPURI DE CASĂ

Recepția de cai în luna noiembrie 1979, 
în toată Valea Jiului, inclusiv Bănița, va a- 
vea loc în ziua de 27 la centrele de colec
tare a animalelor din toate localitățile.

Relații suplimentare la cooperativa Ha
țeg, telefon 70013.

Deținătorii de cai vor prezenta la re
cepție act de proprietate, certificat de starea 
sănătății și maleinare. -

î Tragerea la sorți a meciurilor din turul III al | 
„Cupei U.E.F.A." la fotbal

■ ZURICH 9 (Agerpres). — La Zurich a avut loc ș tragerea la sorți a meciurilor din tuful III (optimi de : finală) al „Cupei U.E.F.A." la fotbal.; Echipa Universitatea Craiova va înțîlni cunoscuta | formație vest-germană Borusia Moenchengladbach, de- : ținătoarea trofeului. Fotbaliștii craioveni vor susține | primul joc ..în deplasare (Ia 28 noiembrie), iar partidaI retur pe teren propriu (la 12 decembrie).

VI ND urgent casă 3 camere, bucătărie, baie, garaj, curte, grădină, încălzire gaze, instalații sanitare. Deva, strada Horea, nr. 23, zonă nedemolabilă. (930)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Săbău Iustin, eliberată de I.U.M. Petroșani Se declară nulă. (925) '' PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gogea Florea, eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă. (927)-PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fatka

Tiberiu, eliberată de LM. Lonea. Se declară nulă. (929) PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ștegă- roiu Maria, eliberată de Fabrica de tricotaje Petroșani. Se declară nulă. (931)FAMILIA Burlacu Petru mulțumește medicului Mihai Bănacu și personalului mediu de la secția .ortopedie a Spitalului municipal Petroșani pentru deosebita competență profesională de care a dat dovadă în tratarea fiului meu, Burlacu Romeo. (928).. .

Combinatul minier Valea Jiului
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ, pe bază de 

concurs :

- stenodactilografă principală

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt cele prevăzute de Legea 12/1971 și 
Legea 57/1974.

ÎEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, te «Ioane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petro șani, six. Republicii, nr. 67.


