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O calitate superioară în 
pregătirea politico-ideologică 
pe măsura cerințelor denollării econommociale

Pregătirea politico-ideo
logică a comuniștilor și a 
celorlalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului se 
desfășoară în anul de 
studiu 1981—1982 pe

baza Hotârîrii C.C. al 
P.C.R. privind organi
zarea învățămîntului po
litico-ideologic în pe
rioada 1980—1984. Avînd 
o structură stabilă, fiind 
organizat pe cursuri și 
programe tematice dife
rențiate. învățămîntul 
politico-ideologic crează 
condiții optime pentru 
ca membrii de partid, 
ceilalți oameni ai muncii 
să studieze și să-și însu
șească temeinic docu
mentele Congresului al 
XII-lea al partidului, 
Programul partidului, i- 
deile teoretice și sarcini
le practice ce reies din 
cuvântările secretarului 
general al partidului, to
varășul N i c o I a e 
Ceaușescu. In acest an 
de -studiu, organele și 
organizațiile de partid

\__________________________

Cercuri 
tehnico» 

aplicative
Ca în fiecare an la Ca

sa de cultură din Petro
șani funcționează, incepînd 
cu data de 15 septembrie 
cercuri tehnico-aplicative, 
menite să dezvolte simțul 
practic al cursanțllor, să 
le formeze deprinderi, să 
le ofere posibilitatea poli
calificării.

In anul 1981—1982, func
ționează mai multe cercuri 
tehnico-aplicative și de 
limbi străine. Așezămîn- 
tul de cultură, prin ins
tructorii săi, colaboratori 
vechi la aceste cursuri, pu-
ne la dispoziția cursanților 
un bogat material didactic, 
o vastă bibliografie. Pînă 
la data de 25 septembrie 
se mai primesc înscrieri la 
următoarele cercuri : dac- 
tilografie, mecanică auto, 
croitorie, depanări radio, 
chitară, cineclub, limbi 
străinei franceză, rusă, en
gleză și germană), foto, 
gimnastică pentru copii 
(fete, băieți), dans modern, 
gimnastică de întreținere 
pentru adulți, broderie, 
înscrieri și informații 
suplimentare — la sediul 
casei de cultură, telefon 
41483.
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Intreprimlerea de reparații și întreținere a utila
jului minier Petroșani

PARTICIPAREA ACTIVĂ A ÎNTREGULUI 
COLECTIV LA SUSȚINEREA PROGRAMU
LUI DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DIN 

SUBTERAN

Aurel BÂRLEA. 
secretar al Comitetului 
municipal de partid 

au pornit de--la sarcinile 
majore trasate de con
ducerea- de partid în 
scopul ridicării conștiin
ței oamenilor muncii, a 
făuririi omului nou, de 
la concluziile cave s-au 
desprins din analizele e- 
fectuate în adunările de 
partid, ședințele de comi
tet de la propunerile fă
cute de cursanți cu pri
lejul dezbaterilor reca
pitulative. Avînd în 
vedere specificul activi
tății din Valea Jiului, în 
anul de studiu 1981—1982 
au fost organizate 715 
cercuri de pregătire po
litico-ideologică în care 
sînt cuprinși peste 24 000 
oameni ai muncii. Vor fi 
dezbătute cu prioritate 
unele probleme ideolo
gice și politico-educative,

Brigadierul Gheorghe 
Borșoș, alături <le orta
cii Dumitru Șchiopu și 
Constantin Dăscălescu 
«le la sectorul 1 al mi
nei Petrila, la ieșirea 
din șut, comentează sa- 
tisfăcuți realizările bu
ne ale unei zile de mun
că.

Foto : Șt. NEMECSEK 

idei și teze enunțate de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul plenarelor C.C. 
al l’.C.R. din martie și 
iunie 1981, al Congresu-
lui Consiliilor Oameni
lor Muncii. Congresului 
sindicatelor, aniversării 
a 60 de ani do la făuri
rea l’.C.R., aniversarea 
ziarului „Scînteia". Prin
tre acestea va fi înscrisă 
la loc principal proble
matica economică, legată 
de dezvoltarea societății 
noastre socialiste în an
samblul ei. Va trebui să 
lămurim mai mult în ca
drul cursurilor de învă- 
țămînt politico-ideologic 
principiile mecanismului 
economico-financiar, mo
dul lor de aplicare, nece
sitatea ridicării eficien
ței economice a între
prinderilor, a creșterii 
productivității muncii, 
aceste probleme fiind nu 

(Continuare in pag. a 2-al

F3e teme de sezon

Unii și-au pregătit „cămările44 pentru iarnă, 
alții nici măcar nu le au

In fiecare toamnă ne 
preocupă modul în care 
sînt pregătite pentru iar
nă depozitele de legume 
și fructe.

LA PETROȘANI lucră
rile de pregătire a „cămă
rilor" pentru însilozarea 
legumelor și fructelor me
nite să asigure o bună a- 
provizionare a populației 
cu aceste produse pină la 
viitoarea recoltă se află 
într un stadiu avansat. De
pozitul nr. 1 și cel de la 
hale au fost curățate și 
dezinfectate, fiind gata să 
primească produsele. „Da
te fiind condițiile optim» 
de păstrare de aici, preco 
nizăm să păstrăm conser
vele în depozitul de la 
hale'*, ne spunea tovarășul 
Lăscuț Rădoni, șeful 
C.P.V.I.L.F. Petroșani. In

Crește continuu 
producția extrasă
Ieri, la bilanțul zilei precedente in Combinatul 

minier Valea Jiului, s-a raportat realizarea unei pro
ducții zilnice de peste 30 000 tone de cărbune — cea 
mai înaltă cotă a realizărilor de la începutul lunii 
septembrie. Un număr de cinci întreprinderi miniere 
din bazin -=-■ Dîlja, Vulcan. Lupeni, Bărbăteni și Uri- 
cani — au reușit să extragă producții de cărbune pes
te prevederi, însumind, împreună, peste 1200 tone de 
cărbune.

Cu cea mai fructuoasă consecvență pentru ridi
carea continuă a producției zilnice extrasă a acționat 
în ultimele zile colectivul I.M. Uricani, care raporta, 
pînă ieri, un plus la extracția de la începutul lunii 
de 482 tone de cărbune cocsificabil. Din discuția pur
tată ieri, cu cadre de conducere ale întreprinderii, am 
putut afla că toate sectoarele de producție ale mi
nei au sarcinile la zi realizate, depunîndu-se eforturi 
susținute ca, printr-o organizare superioară a pro
ducției și muncii, în perioada rămasă pină la încheie
rea lunii colectivul să poată reedita succesul lunii 
precedente, cînd a extras peste plan 3800 tone de căr
bune. Cele mai notabile realizări le obține și în a- 
ceastă lună formația de lucru care exploatează „ma
rele complex" de pe stratul 17—18 — brigada con
dusă de Ilie Amorăriței — care depășește zilnic ran
damentele planificate, realizind constant peste 20 

tone pe post.
întreprinderile miniere Lupeni și Bărbăteni au 

încheiat bilanțul aceleiași zile cu plusuri de 434 și, 
respectiv, 305 tone de cărbune cocsificabil, în timp ce 
minerii de la Dîlja au extras peste prevederi 151 
tone de cărbune.

Debut promițător
Ia înălțarea turnului celui mai marc 

puț de extracție
In incinta principală a 

minei Lupeni înălțarea 
turnului celui mai mare 
puț de extracție din Va
lea Jiului și din țară este 
de acum un fapt real. In 
cea de a opta zi de mun
că, desfășurată cu abne

vederea măririi spațiului 
de însilozare, Consiliul 
popular al municipiului 
Petroșani a pus la dispo
ziția C.P.V.I.L.F. pasajul 
subteran din cartierul Ae
roport. S-a muncit zile 
în șir la igienizarea și 
curățirea acestUj spațiu; 
s-au înlocuit geamuri, dar 
în ziua raidului nostru, u- 
șile erau închise cu la
căte. Doaf cioburile de 
sticlă împrăștiate pretu
tindeni în jur și geamuri
le sparte înlocuite indicau 
că pe aici au lucrat... șl 
geamgii. Mai sînt încă de 
înlocuit cîteva geamuri 
sparte și trebuie construite 
uși la intrarea din partea 
inferioară a pasajului.

Secția de semiindustrla- 
lizare din Livezeni se con
fruntă' cu unele greutăți.

gație și competență, oră 
de oră, fără nici o între
rupere, constructorii și 
monturii I.C.M.M.-iști au 
depășit cota -j- 10 metri. 
A fost un ritm bun pen
tru faza de început a e- 
xecuției, în măsură să a- 
corde garanția că obiecti
vul va fi încheiat îu ter-
menul prevăzut. Lucrările 
se desfășoară în continua
re in ritmurile cuprinse 
în grafice.

— Proiectul se respectă, 
și trebuie respectat, ca li
tera de lege — ne spune 
inginerul loan Chisăliță, 
șef de proiect. Cu atît mai 
mult eu cît este vorba de 
mai multe premiere teh
nologice. De altfel, „repe
tiția generală" — tehnică 
și de NTS — efectuată cu 
o zi înaintea începerii gli
sării, cu toți factorii res
ponsabili, a confirmat ca
pacitatea forței de muncă 
angajată la execuția tur
nului de a stăpîni instala
țiile tehnologice și de a 
atinge ritmul scontat și 
calitatea cerută a execu
ției. Dispozițiile de șantier 
respectă întocmai preve
derile proiectului.

Cea veche, de lingă aba
tor, s-a mutat lîngă fabri
ca de răcoritoare din l.i- 
vezeni, unde se lucrează 
în prezent la construirea 
unor șoproane metalice 
pentru depozitarea produ
selor semiindustrializate ce 
se prepară aici. Capacita
tea de depozitare va fi 
de circa 400 tone, deci a- 
proăpe dublă in compa
rație cu planul de depozi
tare preconizat. Este însă 
imperios necesară urgen
tarea lucrărilor de către 
șantierul T.C.H., deoarece 
toamna bate la ușă. Mîna 
de gospodar a celor ce 
lucrează aici, in frunte cu 
Gheorghe Stănculete, șe
ful secției de semiindustri- 
alizare, se observă imediat; 
cele 4 000 de butoaie a 
200 litri fiecare au fost re

0 nouă coniliină 
de înaintare

Zilele acestea la sectorul 
1 al minei Bărbăteni a 
fost transportată și mon
tată o nouă combină de 
înaintare. Brigada condu
să de loan Chitic, benefi
ciară a noului utilaj com
plex — premieră în lu
crările de înaintare din 
sector — va executa gale
ria de cercetare în stratul 
XV, panoul 2 Sud în ve
derea punerii în circuitul 
productiv a unei noi capa
cități care să asigure rit
micitate în realizarea pla
nului la producția de căr
bune.

Combina de înaintare, a- 
flată în probe tehnologice, 
va asigura posibilitatea li
nei avasări lunare de pes
te 100 ml. Șefii de schimb 
loan lfoancă, Mihai Pinti- 
lie și Ioan Minecan în 
frunte cu șeful brigăzii, 
sînt hotărîți să sporească 
rodnicia muncii la lucrări
le de înaintare prin în
treținerea și exploatarea 
corespunzătoare a utilaju
lui complex cu care a fost 
înzestrată brigada, astfel 
ca la cei 359 ml realizați 
la nivel de sector, peste 
prevederile planului, sa 
fie adăugate noi succese.

Deasupra cotei -J- 11 m, 
unde lucrau constructorii 
in ziua documentării noas
tre, împreună cu sing. 
Mihai Rădeanu. care asi
gură asistența tehnică pe 
unul din cele două schim
buri prelungite in care a 
fost organizată activitatea, 
asistăm la o manevră care
se repetă de zeci de ori 
în 24 de ore — ridicarea 
cofragului glisant prin in
termediul verinelor cu în
că 2 cm. Aflăm cu acest 
prilej că pe fiecare 
schimb activitatea nemij
locită se desfășoară in 
prezența a cel puțin două 
cadre tehnîco-inginerești 
care răspund de partea de 
construcții, iar cite un ca
dru tehnic are in răspun
dere funcționarea comple
xelor instalații de mecani
zare a lucrărilor.

Purtăm discuții cu șefii 
principalelor formații de 
constructori privind con
dițiile de lucru create și 
desfășurarea operațiilor 
de execuție.

Anton HOFFMAN 

(Continuare în pag a 2-a)

parate, rămînînd ca 1 000 
din ele să fie păpurite. 
Au fost reparate de ase-< 
menea cele 30 de budane 
cu capacitate de 3 000— 
5 000 litri. Și toate aces
tea numai cu doi munci
tori. Se face însă simțită 
în mod acut lipsa a încă 
unui dogar pentru a pu
tea face față necesităților. 
In paralel cu amenajarea 
spațiilor de depozitare șl 
reparare a butoaielor, se 
lucrează la pregătirea mu
răturilor. Potrivit planu
lui trebuiau puse la mu
rat 100 tone de castraveți, 
dar s-au pus 124 tone. In 
prezent se pregătesc aici

D. CRIȘAN 
Al. TATAR

(Continuare în pag. a 1-a)
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Unii și-au pregătit „camarile" pentru
iarna, alții nici mâcar nu le au (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

gogonelele și murăturile 
asortate, continuîndu-se a- 
poi cu varza. Pentru în- 
silozările rădăcinoaselor 
plus și alte produse s-au 
transportat deja la depo
zitul de la Iscroni foi de 
polietilenă și paie, au 
fost confecționate coșuri
le de aerisire.

LA PETRILA, ea urma
re a preocupării consiliu
lui popular din localitate, 
pe lingă magaziile de mi
nă. unitățile de desfacere 
a legumelor și fructelor 
nr. 6 din Lonea, 25 din 
cartierul 7 Noiembrie și 
nr. 38 din cartierul 8 
Martie au la dispoziție de
pozite proprii în care se 
pot păstra în bune condi- 
țiuni 20—50 tone fructe, 
ceapă și alte produse. Es
te un procedeu bun. demn 
de a fi pus în aplicare 
peste tot acolo unde este 
posibil. Tot la Petrila a 
fost pus la dispoziția 
C.P.V.l.L.F/ tunelul mic. 
aflat la intrarea în locali
tate. Aici se pot depo
zita în bun? condițduni 
diferite produse. Pentru a 
veni în sprijinul 
C.P.V.l.L.F.. consiliul popu
lar al orașulu; Petrila a 
preconizat să paveze prin 
forțe proprii acest spațiu 
de depozitare. Se cer în
să si aici urgentate lucră
rile.

LA LUPENI. prima noas

0 ca
(Urmare din pag. 1) 

numai tehnice oi și ideo
logice. Comuniștii, cei
lalți oameni ai muncii din 
întreprinderi și uzine 
trebuie să dezbată la în- 
vățămîntul politico-ideo
logic, în mod concret, 
mecanismul funcționării e- 
conomiei noastre socia
liste, să întărească răs
punderea, începînd de 
la formația de lucru și 
pînă la conducerea în
treprinderii, pentru rea
lizarea sarcinilor de plan.

Propagandiștilor le revi
ne sarcina explicării 
cauzelor care ne determi
nă să punem un accent 
deosebit pe asigurarea in
dependenței energetice a 
țării. Avem nevoie de 
cît mai mult cărbune, eu 
cheltuieli cît mai mici și 
pentru aceasta trebuie să 
determinăm aplicarea cu 
curaj în • viață a progra
mului de mecanizare sta
bilit de. conducerea de 
partid și de stat, cu pri
lejul vizitelor de lucru e- 
fectuate în Valea Jiului. 
Există brigăzi care folo
sind tehnica înaintată de 
lucru au obținut adevăra
te recorduri la extracția 
de cărbune, 18-20 tone pe 
post. Această experiență 
bună în aplicarea tehnolo
giilor moderne poate fi 
dezvoltată și extinsă și la 
formațiile de lucru ale că
ror realizări n-au atins a- 
ceste cote. In acest sens 

tră vizită am făcut-o la 
•depozitul Nr. 2. Cu șeful 
depozitului, Gheorghe San
da, am trecut pe la prin
cipalele locuri de depozi
tare din orașele Lupeni, 
Uricani și Vulcan. In Lu
peni, sîntem informați că 
există nu mai puțin de 
cinci locuri de acest gen, 
avind o capacitate totală 
de peste 2 000 tone legu
me și fructe. Cel mai im
portant este silozul de la 
Bărbăteni, cu o capacitate 
totală de 1000 tone de 
cartofi și mere. Intr-un 
siloz se vor depozita 30J, 
chiar 350 tone de cartofi. 
La acest depozit s-au fă
cut reparații, care i-au 
mărit capacitatea cu pes
te 100 de tone. In . alte 
două depozite, se vor însilo- 
za cîte 100 tone de ceapă. 
Toate aceste spații au fost 
reparate, curățate și de
zinfectate, pentru ca să 
asigure cele mai bune con
diții de conservare pentru 
iarnă a legumelor și fruc
telor. Trebuie să remar
căm, că la fel ca și în 
alți ani, Consiliul popu
lar Lupeni a sprijinit în 
permanență desfășurarea 
acestor acțiuni.

Care.este situația în ora
șele Uricani și Vulcan ? 
La Uricani, așa cum ne 
informa interlocutorul nos
tru, situația este simplă: a- 
dică nu există nici un spa
țiu de însilozare ! In 
Vulcan este un beci cu 

rolul învățlmîntului poli
tico-ideologic poate creș
te realmente, devenind un 
instrument atît de lărgire 
a orizontului politic și 
de dinamizare a energiilor 
cieatoar? <-.le oamenilor 
muncii în înfăptuirea po
liticii partidului.

Un loc important în dez
baterile de la învățămîn- 
tul politico-ideologic de 
partid, sindicat, U.T.C. șl 
O.D.U.S. îl vor ocupa 
problemele » ideologice. 
Aici trebuie să dezbatem 
modul în care se înfăptu
iește rolul conducător al 
partidului, necesitatea creș
terii aportului maselor la 
conducerea societății. U- 
nele idei noi pe care se
cretarul general al parti
dului le-a subliniat în cu
vântările sale referitoare 
la evoluția partidului și a 
statului, a claselor și ca
tegoriilor sociale, trebuie 
explicate de către propa
gandiști și înțelese de oa
menii muncii, pentru a se 
evita interpretările greși
te. Relația țndivid-societa- 
te trebuie prezentată în 
mod dialectic, prin pris
ma afirmării plenare a 
personalității omului nou, 
liber și conștient de în
datoririle ce-i revin în eta
pa de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a 
României spre comunism. 
Strîns împletite cu aceste 

o capacitate de 50 de to
ne. In rest nimic ! Și asta 
intr-un oraș unde consu
mul de legume și fructe 
este cel puțin la fel de 
mare ca și în Lupeni. Cu 
toate insistențele conduce
rii întreprinderii, în aces
te două orașe situația con
tinuă să rămînă aceeași. 
Cine are de suferit cel 
mai mult din această pri
cină? Bineînțeles consu
matorii ! Acum cînd ne 
aflăm la mijlocul lunii sep
tembrie, deci cînd mai sînt 
cel puțin două luni pînă 
la încheierea perioadei de 
însilozare, situația aceas
ta de maximă urgență 
poate fi rezolvată în timp 
util atît în Vujcan cît și 
în Uricani. Este nevoie 
doar de mai mult interes.

Asigurarea unei bune a- 
provizionări a populației 
Văii Jiului cu legume-fruc- 
te în întreaga perioadă de 
iarnă-primăvară, impune, 
printre alțele, terminarea 
de urgență a lucrărilor la 
spațiile de însilozare în 
așa fel îneît produsele să 
se păstreze în condiții op
time și cu pierderi mi
nime.

Printre tinerii me
seriași de la S.S.H. Vul
can, se află și Maria 
Pătrașcu. Cu pricepere 
și îndemînare, execută 
o intervenție urgentă 
Ia freză.

probleme care țin de po
litica internă a partidului, 
trebuie să cunoaștem acti
vitatea internațională a 
partidului și statului nos
tru. România este astăzi 
un stat cunoscut în întrea
ga lume, tocmai ca urma
re a politicii înțelepte pe 
care partidul și statul 
nostru, . secretarul general 
al partidului, o promo
vează pe arena interna
țională.

Toate aceste probleme, 
într-o măsură mai mică 
sau mai mare, își găsesc 
locul în dezbaterile-ce vor 
fi organizate cu propa
gandiștii și secretarii ad- 
juncți cu propaganda, cu 
prilejul instruirilor. Măsu
rile întreprinse de secre
tariatul comitetului mu
nicipal de partid, de or
ganele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului în 
vederea deschiderii noului 
an de studiu politico-ideo
logic, demonstrează atenția 
care se acordă formării 
conștiinței socialiste a 
maselor, a omului nou, 
multilateral dezvoltat.

O contribuție importan
tă la reușita dezbaterilor 
(care devine formă princi
pală de desfășurare a în- 
vățămîntului politico-ideo
logic) trebuie să o aducă 
înșiși cursanții, prin în
sușirea tezelor și ideilor, 
a problematicii actuale și 
de perspectivă, participînd 
activ, făcînd propuneri 
concrete pentru îmbună

— Trăim satisfacția că 
putem asigura ritmul de 
lucru preconizat — cca 
1,4 metri pe zi — ne spu
ne Dumitru Dumitra.șcu, 
șeful echipei de betoniști. 
Betonul ne sosește cu rfrv 
gularitate. Oamenii s-au 
obișnuit să lucreze într-un 
ritm intens, folosind tot 

tățirea muncii. In întreaga 
activitate de pregătire tre
buie să se resimtă spri
jinul permanent al orga
nizațiilor de partid, sindi
cat, U.T.C. și O.D.U.S. în 
îndrumarea activității, a- 
sigurarea condițiilor' nece
sare bunei desfășurări, le
garea strînsă a conținutu
lui teoretic de probleme
le practice cu care se con
fruntă oamenii muheii. 
Este necesar ca în cadrul 
cursurilor să fie promova
te formele și metodele vii, 
combative, care să permită 
dialogul, schimbul de i- 
dei, să stimuleze critica 
și autocritica. ini eresul 
pentru perfecționarea ac
tivității. Din aceste con
siderente se impune ca 
cele opt teme care vor 
fi alese spre dezbatere în 
perioada octombrie 1981— 
iunie 1982, (dintre care 
2—3 teme comune) să re
flecte în cea mai mare mă
sură necesitățile colective
lor de oameni ai muncii, 
să umple unele goluri în 
cunoștințele lor, să deter
mine abordarea în profun
zime a unor aspecte cu ca
re ei se confruntă. Numai 
în acest fel se poate vorbi 
de eficiența învățămîn- 
tului politico-ideologic, 
creîridu-se premise pen
tru participarea activă a 
tuturor oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor 
trasate de conducerea de 
partid și de stat.

Nu a mai rămas mult 
timp pînă la 1 octombrie

Debut promițător
timpul de care dispun.

— Toate materialele 
ne-au fost asigurate din 
vreme pentru a nu stagna 
execuția, adaugă șeful e- 
chipei de fierari-betoniști 
losif Borșodi. Lucrăm-cu 
21 de oameni în formație, 
proveniți din toate șantie
rele întreprinderii. For
mația este deja sudată.- In

cînd va avea loc deschi
derea anului de învăță- 
mînt politico-ideologic de 
partid, sindicat, U.T.C. 
și O.D.U.S. Comisiile pen
tru învățămîntul politico- 
ideologic acționează cu 
răspundere în această pe
rioadă pentru stabilirea te
maticilor de studiu, fixa
rea datelor cînd au loc 
dezbaterile, asigurarea pla
nurilor tematice și a ma
terialului documentar ne
cesar. La punctele de in
formare și documentare, 
în cabinetele de științe so
ciale se confecționează 
noi seturi de planșe, dia
grame, se asigură mapele 
tematice pentru fiecare 
formă de pregătire. Se im
pune ca și în continuare 
organele și organizațiile 
de partid să acționeze cu 
toată răspunderea pentru 
realizarea prevederilor 
planului de măsuri adop
tat de organele superioa
re de partid în scopul rea
lizării — așa cum sublinia 
secretarul general al parti
dului în recenta expunere 
de la Craiova cu prilejul 
deschiderii noului an șco
lar — o nouă calitate in 
pregătirea politico-ideolo- 
gică a tineretului școlar, 
a tuturor oamenilor mun
cii, pentru a-și aduce în
treaga contribuție la rea
lizarea prevederilor pla
nului pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru în
făptuirea mărețelor obiec
tive trasate de Congresul 
al XII-lea al partidului. 

intenția de a spori ritmul 
zilnic de lucru, respectiv 
pentru devansarea terme
nului de atingere a cotei 
finale cu cel puțin cinci 
zile — cea 100 m — am 
solicitat îmbunătățirea in 
continuare, din punct de 
vedere al pregătirii pro
fesionale, a componenței 
membrilor formației noas
tre. Demersurile în acest 
sens sînt făcute. Cert este 
că ritmul de lucru e bun 
și că poate fi intensificat 
în viitor, pentru a ne a- 
chita conștiincios de- în
datoririle, nu ușoare, ce 
ne revin.

Așadar, debutul execu
ției turnului puțului de 
extracție al l.M. Lupeni, 
obiectiv de însemnătate 
deosebită pentru creșterea 
capacității de extracție și 
modernizarea în actualul 
cincinal a celei mai mari 
mine a Văii Jiului, este 
încurajator. Ideea devan
sării cu cel puțin cinci zi
le a cotei finale, a reve
nit în discuțiile cu execu- 
tanții și organizatorii exe
cuției. Termenul de 15 
noiembrie, prevăzut pen
tru atingerea cotei finale, 
poate fi, deci, grăbit. Este 
un angajament care mobi
lizează de pe acum oame
nii, și el trebuie sprijinit 
tehnic și organizatoric. In 
acest nou cadru de inten
ții ne propunem să reve
nim' pe șantierul acestui 
important obiectiv minier.

„Cupa Hidromin'* 
a revenit echipei 

Electrometal Timișoara
Timp de 3 zile, terenul 

de handbal al Clubului 
sportiv școlar din Petro
șani, a găzduit o reușită 
competiție de handbal or
ganizată de către tînăra 
asociație sportivă „Hidro- 
mim‘ de pe lingă I.R.I.U.M. 
din localitate. Prezența Ia 
startul primei ediții a nu 
mai puțin de 5 echipe fe
minine, a făcut ca de vi
neri și pînă duminică. în
trecerile să fie vizionate 
de un însemnat număr de 
spectatori, iubitori ai a- 
cestui frumos sport.

Echipa asociației spor
tive Hidromin, organiza
toarea competiției, a în
tâlnit în ultimul său joc 
formația Eiectrometal din 
Timișoara, ambele echipe 
necunoscînd înfrîngerea în 
întrecerile anterioare Si
gur că cucerirea trofeu
lui pus în joc depindea de 
cine va obține victoria în 
jocul direct. Deși fetele 
noastre, antrenate de A- 
drian Zarculea, au făcut 
eforturi pentru a intra în 
posesia frumosului trofeu, 
nervozitatea unora dintre 
componente ca și ratarea 
a numeroase ocazii prin
tre care și 5 lovituri de 
la 7 m, au făcut ca în fi
nal victor a să revină e- 
(l ipei oaspete cu scorul de 
17-14, care cucerește ast
fel trofeul transmisibil al 
primei ediții Pe următoa
rele locuri s-au clasat e- 
cbipele: Hidromin Petro
șani, Sănătatea Deva. Elba 
Timișoara și C.S.Ș. Petro
șani.

A. SLABII

I
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SPECTACOL. Astăzi 
la ora 14, la sediul Tea
trului de stat Valea Jiu
lui (strada M. Viteazul 
nr. 2) se va desfășura 
spectacolul cu piesa 
scriitorului Marin Sores- 
cu, „Paracliserul" în re
gia lui Radu Dinulescu. 
In distribuție — Mirela 
Cieabă, Dumitru Drăcea, 
Mihai Clita, Dinu Ape- 
trei și Andrei Zavlov- 
schi.

ZIUA ÎNTREPRINDE
RII. Astăzi, începînd de 
la ora 18, Casa de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani va fi gazdă 
primitoare pentru mun
citorii fruntași de la
I.R.I.U.M.  La realizarea 
„Zilei întreprinderii" își 
va da concursul forma
ția de muzică ușoară 
„Color" a S.S.H., recita
lul va fi completat cu 
tradiționale jocuri dis
tractive, și bineînțeles, 
cu reuniunea tovărășeas
că.

PENTRU IARNA. Au

toservirea „Jiul" a I.C.S. 
Mixtă din Lupeni își o- 
norează prestigiul cuce
rit printre consumatori, 
depășirile din luna tre
cută însumează peste 
60 000 lei, dintre care 
25 000 lei la producția 
proprie. Pentru iarnă, 
colectivul condus de Vasi- 
le Șerban și bucătarul șef 
loachim Âlbejcu a pre
gătit pentru conservare 
4 500 kg castraveți, 1000 
kg ardei, trei tone car- 
teiii, însemnate cantități 
de varză, fasole, roșii în 
bulion etc.

MUNCA PATRIOTI
CA. O eficientă acțiune 
patriotică, a fost efec
tuată de tinerii loan Pet- 
zel, luliU Duda?, Mihai 
Birluț, Simion Petru, în 
frunte cu comunistul A- 
ladar Petzel, secretarul 
organizației de partid 
nr. 8 de la l.M. Lonea 
Ei au descongestionat 
galeria diagonală nr. 65 
și au nivelat o porțiune 
de SO ml, pentru care 
au fost felicitați de con
ducerea întreprinde rii

EDILITARA. Blocurile 
nr. 59 a și 59 b, ale căror 

fundații se sapă in zona 
de curind demolată in 
centrul vechi al Petro- 
șaniului vor cuprinde, în 
total 112 apartamente. 
La parterul acestor 
blocuri cu cinci nivele 
se vor realiza spații co
merciale care însumează 
3000 mp. Intre altele, în 
primul bloc vor funcțio
na o nouă librărie și A-
genția C.F.R. 

MATERIAL SPORTIV.
Asociația sportivă a pre- 
parației petrilene și-a în-

zestrat echipa de fotbal 
cu echipament (bocanci, 
teniși, 
mingi)

treninguri și 
în valoare de

15 000 Ici. Să sperăm că i 
efortul financiar al aso- I 
ciației va fi răsplătit, de I 
fotbaliști, prin perfor- I 
manțe deosebite.

Rubrică realizată de
I. VULPE I
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întreprinderea de reparații și întreținere a utilajului minier Petroșani 

PARTICIPAREA ACTIVĂ A ÎNTREGULUI COLECTIV 
LA SUSȚINEREA PROGRAMULUI DE MECANIZARE 

A LUCRĂRILOR DIN SUBTERAN
La baza creșterii eficienței economice

Dezvoltarea
Așa cum era firesc, ni

velul producției realiza
te în fiecare lună din 
acest an a marcat startul 
unei noi etape, calitativ 
superioară în întreaga 
activitate desfășurată de 
colectivul nostru. E cu
noscut, desigur, că unita
tea noastră este speciali
zată în întreținerea și
repararea utilajelor mi
niere. Este de fapt, un
„mecanic șef" al Văii 
Jiului, care trebuie să
execute un mare volum 
de lucrări de reparații 
capitale (combine de 
înaintare în cărbune și 
steril, compresoare, lo
comotive de mină) și de 
piese de schimb. Pentru 
că tot sîntem la acest 
capitol trebuie să spunem 
că în cele opt luni care 
au trecut din anul 1981 
s-au executat peste pre
vederi piese de schimb 
în valoare de 21,1 mili
oane lei. De subliniat fap
tul că pînă în ^prezent co
lectivul nostru a asimilat 
peste 380 de repere și 
subansamble.

în paralel cu activita
tea de întreținere și re
parații oamenii muncii de 
la I.R.I.U.M.P. s-au pre
ocupat continuu de auto- 
dotarea secțiilor și ateli
erelor sj dis-

VOICULESCU VASILE 
lăcătuș 

șef de brigadă

Creșterea
Colectivul de muncă 

de la atelierul din 
Livezeni are sarcini deo
sebite în realizarea la 
timp a lucrărilor de repa
rații capitale la utilajele 
miniere. Acest lucru a 
presupus din partea orga
nizației nostre de partid 
desfășurarea unei susținu
te munci politice, organi
zatorice și educative în 
rîndul comuniștilor, al în
tregului personal muncitor, 
în prezent fiecare om al 
muncii știe că sarcina sa 
cea mai importantă este 
de a-și concentra eforturi
le și preocupările în direc
ția acelorași ritmuri la lu
crările de reparații, de a 
acționa cu mai multă res- 
pons ibi litote pentru îm

creației tehnice proprii
pozitivele necesare spori
rii productivității muncii, 
precum și de mica me
canizare. Au fost confec
ționate și livrate unități
lor miniere instalații de 
monorai de tip greu și 
ușor, dispozitive de pale- 
tizat armături TH, insta
lații de debitat și îndoit 
profile de mină, dispozi
tive și platforme pentru 
transportul utilajelor în 
subteran, mașini de mon
tat arce și, prefabricate 
din beton, dispozitive 
pneumatice pentru des
fundat silozuri. Pe masa 
de lucru a cadrelor teh- 
nico-inginerești se gă
sesc noi asemenea dis
pozitive de mică meca
nizare care urmează să 
fie confecționate și li
vrate beneficiarilor.

Eforturi însemnate a 
depus colectivul nostru în 
vederea sporirii eficienței 
întregii activități. O ex
presie elocventă în acest 
sens o constituie diminu
area cheltuielilor totale 
cu 2,4 lei la 1000 lei pro
ducție marfă. Așadar, în 
decurs de numai opt luni, 
costurile totale au fost 
diminuate cu peste 
552 000 lei. O contribuție 
esențială la reducerea 
costurilor de producție au 
adus-o. în principal, mă

surile întreprinse pe li
nia reducerii consumuri
lor specifice. S-au econo
misit, în perioada care a 
trecut din acest an, 80 
tone metal, 374 000 kWh 
energie electrică și peste 
759 Gcal energie termică. 
Diminuarea consumului 
de manoperă pe unitatea 
de produs, prin crește
rea productivității mun
cii, îmbunătățirea calită
ții produselor, poliset- 
virea mașinilor-unelte, 
întărirea ordinii și disci
plinei au fost și sînt do
menii în care comitetul 
de partid, c.o.m. acționea
ză cu fermitate și răspun
dere comunistă.

Oamenii muncii de la 
I.R.l.U.M.P. sînt ferm ho- 
tărîți să îndeplinească e- 
xemplar sarcinile, indica
țiile trasate de conduce
rea de partid și de stat, 
ce le revin din programul 
de mecanizare a lucrări
lor din subteran, să-și în
făptuiască integral pla
nul din acest an, și în 
continuare din întregul 
cincinal al calității și efi
cienței.

Dr. ing. Anton BACU, 
directorul I.R.I.U.M. 

Petroșani

Vedere generală a noii hale de prelucrări metalice de la atelierul de re
parat combine și mașini miniere de la Livezeni. Foto : Șt. NEMECSEK

Din realizările pe opt luni 
ale colectivului

♦ Indicatorul economico-financiar de bază — 
PRODUCȚIA"-NETA — a fost realizat în proporție 
de 102,5 la sută.

Valoarea producției globale realizată peste 
prevederi este de 14 500 000 lei, iar a producției mar
fă de 7 200 000 lei.

+ Productivitatea muncii calculată pe baza pro
ducției nete a fost depășită cu 2000 lei/om al muncii.

Au fost realizate, peste sarcinile de plan, piese 
de schimb în valoare de 21 100 000 lei și peste 1090 
tone armături de mină.

Cheltuielile totale la 1000 Iei producție marfă 
au fost diminuate cu 552 000 lei.

Valoarea beneficiilor realizate peste sarcinile 
planificate se cifrează la 1 300 000 lei.

S-au economisit 80 tone metal, 374 000 kVVh 
energie electrică și 759 Gcal energie termică.
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Perioada care s-a 
scurs din anul 1981 a 
fost bogată in fapte 
dense de muncă pen
tru colectivul I.R.I.U.M , 
care astăzi își sărbăto
rește cu cinste Ziua 
întreprinderii. Concret, 
în această perioadă oa
menii muncii de 
au depășit 
producției i 
2 000 000 lei, 
ductivitatea 
calculată pe 1 
tui indicator,

aici 
valoarea 

nete eu, 
iar pro- 

muncii 
baza aces- 
, cu 2000

Dorința
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BICSKEI LUDOVIC, 
sef de brigadă

BOȚII PETRU, 
muncitor specialist
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răspunderii
bunătățirea calitativă a u- 
tilajelor, precum și pentru 
generalizarea, la toate lo
curile de muncă, a expe
rienței bune dobîndite.

Odată cu acțiunea de re
parat utilaje miniere ne 
preocupă asimilarea și re- 
condiționarea unor piese și 
subansamble. Recondițio
năm cu succes trenuri de 
roți, pistoane, arbori co
tiți, capace etc. Cu toate 
că avem bune rezultate în 
producție nu putem să 
spunem că am făcut totul 
pe linia folosirii la maxi
mum a fondului de timp, 
a sporirii indicelui de uti
lizare a mașinilor-unelte. 
Acestea sînt pentru colec
tivul nostru rezerve în
semnate care, bine valori
ficate. vor duce la creș

comu «iste
terea eficienței întregii ac
tivități productive. în con
tinuare biroul organizației 
de bază, comuniștii atelie
rului și-au propus să ac
ționeze mai ferm pe linia 
creșterii răspunderii fie
cărui om al muncii, la 
fiecare loc de muncă — 
a combativității și spiritu
lui revoluționar față de 
unele lipsuri, care din pă
cate se mai manifestă, să 
valorifice creator experi
ența dobîndită în vederea 
obținerii în acest an a u- 
nor însemnate sporuri de 
producție.

Petru GROZA, 
lăcătuș, secretar al organi
zației de bază, atelierul de 
reparații mecanice Livezeni

r,cu*p« condusă de Dionisie Malya.ș, lucrează la montarea unui nou Iot de 
stilpi hidraulici destinat abatajelor subterane din Valea Jiului.

afirmării c

JSNA IOAN, 
lăcătuș 

șef de brigadă

VAMVU ION. 
sudor 

șef de brigadă

Gospodărirea judicioasă a materiei 
prime — o acțiune permanentă
Preocupările noastre pri

vind gospodărirea raționa
lă a materiilor prime, a 
combustibilului și energiei 
nu reprezintă noutăți, fi
ind vorba, de fapt, de o 
continuare mai amplă 
urma indicațiilor date 
conducerea de partid 
de stat, a acțiunilor începu
te în anii precedenți. Va
lorificarea superioară a 
materiei prime, a fost pu
să în dezbatere în adună
rile oamenilor muncii care 
au avut loc în acest an la 
nivel de secție și ateliere, 
în adunările generale ale 
organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C., unde 
s-au adoptat măsuri politi
ce și tehnico-organizatori- 
ce adecvate, urmărindu-se 
luarea de măsuri practice, 
eficiente, în vederea creș
terii răspunderii fiecărui 
membru al colectivului fa
ță de avutul obștesc. Ca 
rezultat al măsurilor poli
tice, tehnice și organizato
rice s-au inițiat acțiuni 
sistematice cu personalul 
muncitor atît în domeniul 
perfecționării lor profesio
nale, cît și al valorificării 
superioare a materiilor pri
me.

Referindu-mă, de pildă, 
la modul în care acționea
ză colectivul secției de 
stîlpi hidraulici Vulcan, în 
vederea încadrării în con

în 
de
Și

sumurile specifice de me
tal, trebuie să spun că în 
perioada care s-a scurs 
din acest an pierderile de 
metal s-au redus cu 7—8 
la sută. Tot pe linia eco
nomisirii amintim că din 
deșeurile de metal noi con
fecționăm piese de dimen
siuni mai mici, iar prin 
croirea combinată a table
lor și 
mină 
să ne i 
m urile 
facem 
noastră 
misit peste 40 tone 
tal în acest an.

Sînt doar cîteva 
alizările,

a armăturilor 
reușim nu 

încadrăm în 
planificate, 

și economii. 
. de pildă a

de 
numai 
consu- 

ci să 
Secția 
econo- 

de nie-

din re- 
din preocupările 

noastre. Cert este că eco
nomiile înregistrate la me
tal, energie și combustibil, 
la nivel de secție, atestă 
eficiența acțiunilor între
prinse pe linia folosirii ju
dicioase a materiei prime, 
a gospodăririi tot mai 
chibzuite a avuției colec
tive.

Gheorghe BRÎNDAU, 
strungar, S.S.II. Vulcan

ne 
că
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lei pe fiecare munc.tor. 
succesele nu-s amoc m- 
timpiătoare daca 
gindim la lapiul 
mai mult ae jumâi'ate
ani memorii colectivului 
stnt comuniști și ute- 
ciști de nădejde, intre 
care amintim doar pe 
Viorica Păstrăveanu, 
Lidia Miclea, Francisc 
Lazăr, Adrian Adămuț, 
de la atelierul de repa
rații Varnița, Alexandru 
Ciclu, Ștefan Furdui, 
Francisc Matyus, Ale
xandru Virjan, Alexan
dru lclcanu, Carol Si- 
moniș de la S.S.H. Vul
can. Aceștia și încă 
mulți alți colegi de-ai 
lor dau 
biție și 
aduc zi 
lună o 
tribuție 
al activității productive.

Realizările obținute 
în producție sînt o do
vadă a faptului că oa
menii muncii de la 
I.R.I.U.M.P., prin mun
ca lor responsabilă și 
entuziastă, fac dovada 
unei conștiințe munci
torești înaintate, pun 
umărul la înfăptuirea 
procesului de mecani
zare a lucrărilor 
subteran.

Am încercat, în 
mai cîteva rînduri.

dovadă de am- 
pricepere, își 

de zi, lună de 
valoroasă coa
la bunul mers

din

nu- 
să 

facem radiografia acti
vității unui colectiv 
care, deși tînăr, este 
dornic să se afirme tot 
mai mult în economia 
municipiului. tC.B.)

Pagină realizată
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Din țările_»
SOI'IA — (Agerpres). — 

Aplicarea cuceririlor pro
gresului tehnico-științific, u- 
tilizarea de noi metode și 
tehnologii care contribuie 
la sporirea considerabilă a 
productivității muncii și 
la ridicarea calității pro
ducției constituie princi
palele direcții ale efor
turilor depuse de specia
liști, de toți oamenii mun
cii din industria textilă a 
Bulgariei in actualul cin
cinal.

In perioada 1981—1985 
volumul producției reali
zate de industria ușoară 
a țării va spori cu 25—30 
la sută, paralel cu înnoi
rea și extinderea conside
rabilă a sortimentului. A- 
proximativ 90 la sută din 
toate investițiile destinate 
acestui sector sînt orien
tate în. acest interval în 
direcția modernizării în
treprinderilor industriei 
textile, automatizării pro
ducției, livrării de noi ti
puri de produse de larg 
consum.

★
BERLIN — (Agerpres).

— în industria de pre
lucrare a metalului a R.D. 
Germane, planul pe peri
oada 1981—1985 prevede, 
paralel cu sporirea indi
cilor cantitativi ai pro
ducției, diminuarea cheltu
ielilor și ridicarea consi
derabilă a productivității 
muncii, în îndeplinirea a- 
cestor prevederi, un rol ho- 
tărîtor revine dezvoltării și 
aplicării pe scară largă a 
microelectronicii. Se va ac-

Duminică, 20 septembrie 
9,00 Tot înainte!
9,35 Film serial pentru 

copii. Jachetele gal
bene. Episodul 3.

10,00 Viața satului^
11.40 Premieră muzicală 

TV. Oedip. Trage
die lirică de George 
Enescu.

12.30 De strajă patriei.. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,00 Din sălile de con

cert și de spectacol 
ale Festivalului in
ternațional George 
Enescu.

15.25 Șah.
15.40 Ecranizări din lite

ratura universală. 
Unchiul Vania. Du
pă piesa lui A.P. 
Cehov.

16.30 Agenda Festivalu
lui George Enescu.

16,55 Telesport. Campio
natul european de 
volei masculin — 
România — Iugos
lavia. Transmisiune 
directă de la Varna.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României.
20.45 Film artistic. Aven

tură în Antarctica. 
Producție a studiou
rilor engleze.

22,15 Telejurnal. Sport.
Luni, 21 septembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.30 Agenda Festivalului 
George Enescu.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Documentar științific. 

Povestea unei stele.
20.30 Din sălile de concert 

și de spectacol ale 
Festivalului interna
țional George Enes
cu.

20.50 Roman foileton. Vîn- 
tul speranței. Episo
dul 4.

21.45 Cadran mondial. 
România și proble
mele dezvoltării mon
diale (IV).

socialiste
ționa. totodată, în direcția 
sporirii numărului de ma- 
șini-unelte automate, a li
niilor și sistemelor com
plexe de mașini, aplicării 
pe scară largă a tehnolo
giilor ce permit economisi
rea energiei electrice și a 
materiilor prime.

★
IIANOI — (Agerpres). — 

în ultimii cinci ani, în per
fecționarea activității trans
porturilor feroviare din 
R.S. Vietnam un rol im
portant a revenit, ca și 
in alte sectoare de ac

tivitate, mișcării inovato
rilor. Astfel, în perioa
da menționată, au fost a- 
plicate peste 10 000 de 
propuneri de inovații și
de raționalizare care au 
permis economisirea a
60 000 tone de metal, a 
zeci de mii de tone de 
cărbune.

LA CIUDAD DE GUA
TEMALA s-a anunțat că 
în două localități din nord- 
estul Guatemalei au fost 
găsite miercurea trecută 
cadavrele a 46 de țărani 
asasinați în răstimpul a 
numai 24 de ore. După 
cum se știe, această țară 
din America Centrală este 
de mai multă vreme teatrul 
unor foarte frecvente ac
țiuni teroriste comise de 
elemente ale extremei 
drepta împotriva popu
lației.

IN PERIOADA 1946— 
1980, în Italia au fost con
fiscate peste 700 000 arme 
de foc, între care mitra-

22,05 Telejurnal. Sport.
Marți, 22 septembrie

9,00 Teleșcoală.
10.55 Șoimii patriei.
11,05 Film serial. Sfida

rea. Reluarea epi
sodului 1.

12,00 Orchestra de muzi
că populară „Doina 
Giurgiului".

12,25 în lumea enigmelor. 
Serial științific. Re
luarea episodului 8: 
Enigma stîncilor.

12,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Agenda Festivalului 

internațional George 
Enescu.

16.55 Fotbal: România 
Ungaria în prelimi
nariile campionatu
lui european de ti-

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ/Z/ZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ

PROGRAMUL Ț\/
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ,

neret. Transmisiune 
directă de la Timi
șoara.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.50 Fapte de eroi ai 

muncii și vieții so
cialiste. Acțiunea 
Sulf ’81.

20,10 Din sălile de concert 
și de spectacol ale 
Festivalului inter
național George E- 
nescu.

20.30 Teatru TV. Iată fe
meia pe care o iu
besc, de Camil Pe
trescu.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 23 septembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Agenda Festivalului 

George Enescu.
16,55 Fotbal. România — 

Ungari.^ în prelimi
nariile campionatului 
mondial. Transmisiu
ne directă de la

Schimb opinii sovieto-engleze
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a întîlnit joi, la Krem
lin. cu Michael Foot, lide
rul Partidului Laburist din

Congresul anual al Partidului liberal 
cfin Marea Britanie

LONDRA 17 (Agerpres). 
Cei peste 1500 de delegați 
care participă la lucrările 
congresului anual al Parti
dului liberal din Marea 
Britanie, au condamnat cu 
o copleșitoare majoritate de 
voturi, planurile de am
plasare pe teritoriul bri

Realegerea primarului Romei
ROMA 17 (Agerpres). — 

Luigi Petroselli, reprezen
tant al Partidului Comu
nist Italian, a fost reales 
joi primar al Romei, func
ție pe care o deține din 

liere, aruncătoare de mine 
și piese de artilerie, pre
cum și 59 000 tone de ma
teriale explozive. Aceste 
date sînt cuprinse într-un 
raport al comandamentului 
Corpului de carabinieri al 
Italiei, dat publicității la 
Roma. în document se 
menționează că numărul 
mare de arme de foc afla
te ilegal la populație con
tribuie la extinderea tero
rismului și la creșterea in

București. In pauză: 
Tragerea Pronoex- 
pres.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ancheta TV. Totul 

de-a gata.
20,30 Din sălile de concert 

și de spectacol ale 
festivalului interna
țional George Enes
cu.

20.50 Telecinemateca. Ci
clul : Dosarele ecra
nului. Dr. Blackwell. 
Producție a studio
urilor americane.

22,05 Telejurnal.
Joi, 24 septembrie

9,00 Teleșcoală.
10.50 Omul și sănătatea.
11,15 Roman foileton. V'in-

tul speranței. Relua, 
rea episodului 4.

12.10 Arii și scene din o- 
perete.

12.35 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,05 Viața culturală.
18,15 Agenda festivalului 

George Enescu.
18.35 Desene animate. Po

vestiri din pădurea 
verde. Producție a 
studiourilor engleze.

19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea econo

mică.
20,00 Ora tineretului.
20.50 Din sălile de concert 

și de spectacol ale 
Festivalului interna
țional George Enes
cu.

21,25 în lumea enigme
lor. Serial științific. 
Episodul 9 : Din al
bastrul cerului.

21.50 Muzică populară.
22,05 Telejurnal.

Vineri, 25 septembrie
16.10 Telex.

Marea Britanie, și cu De
nis Healey, liderul adjunct 
al partidului. Cu acest pri
lej, a avut loc un schimb 
de opinii in probleme ac
tuale ale situației din lu
me și ale relațiilor anglo- 
sovietice.

tanie a rachetei americane 
„Cruise" și de dotare a 
submarinelor flotei brita
nice cu rachete „Trident". 
Totodată, participanții s-au 
pronunțat pentru crearea în 
insulele britanice a unei 
zone lipsite de arme nu
cleare.

septembrie 1979.
în alegerile municipale 

din iunie a.c. comuniștii 
au obținut 31 din cele 80 
de locuri în Consiliul Co
munal.

fracțiunilor penale în a- 
ceastă țară.

PESTE 200 de persoane 
și-au pierdut viața și mai 
mult de 2000 au fost rănite 
în nordul Pakistanului, în 
urma’ cutremurului înre
gistrat sîmbăta trecută, re
latează agenția Reuter. Ce
le mai afectate au fost lo
calitățile aflate în văile 
rîului Dârei, Tangir și 
Khanbari, unde 10 sate au 
fost aproape complet dis
truse. Epicentrul cutremu
rului s-a aflat la 350 km 
nord-est de Peshawar, ca
pitala provinciei de nord a 
Pakistanului.

16,15 La volan.. Emisiune 
pentru conducătorii 
auto.

16.30 Emisiune in limba 
germană.

18.20 Rezultatele tragerii 
loto.

18.25 Agenda festi’alalni 
George Enescu.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea econo

mică.
19.40 Memoria documen

telor. Noi mărturii 
ale civilizației mile
nare pe pămîntul 
românesc (II).

20,10 Din sălile de con
cert și de spectacol 
ale Festivalului in
ternațional George 
Enescu.

20.35 Fi'm artistic. Cine 
mă strigă ? Produ - 
țle a casei de filme 
Unu.

2’2,05 Telejurnal.
Sîmbătă, 26 septembrie

9,00 Teleșcoală.
9,40 Telecinemateca (re

luare), Dr. Blackwell.
10,55 Muzică populară.
11.25 Literatura română. 

Șt. O. Iosif (III).
12,00 Din sălile de con

cert și de spec tacol 
ale Festivalului in
ternațional George 
Enescu.

13,00 Mozaic cultural-artis- 
tic-sportiv.
La ora 15,00 Fotbal 
(divizia A). Progre
sul Vulcan — Jiul 
Petroșani. Transmi
siune directă de la 
București.

18,05 Agenda Festivalului 
Geprge Enescu.

18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Foarte bine.
20,00 Festivalul interna

țional George Enes
cu. Ediția a IX-a, 
București 1981.

21,00 Teleenciclopedia.
21.30 Film serial: Sfida

rea. Episodul 3.
22.25 Telejurnal. Sport.
22,45 Nocturnă TV,

!

FILME

PETROȘANI — Ț No- 
• iembrie ; Serpico, I—11 ;
i Republica : Capcana
: mercenarilor; Unirea :
■ Duelul.

: PETR1LA: Campionul
i i-n.ț

LONEA: Iancu Jianu
1 zapciul.
I ANINOASA î încă o

dată la Veneția.

VULCAN — Luceafă
rul : Confidențe.

i LUPENI — Cultural : 
j Iancu Jianu haiducul ;
! Muncitoresc: Nepotul “și 
i bunica.
i URICANI: Aii Baba
■ și cei 40 de hoți, I-II.

MINISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

liceul industrial Pelrila
înscrie absolvenți ai treptei I de liceu, pentru 
școlarizare în meseria de sudor.

Informații suplimentare se pot obține, la 
secretariatul liceului, telefon 113.

Combinatul minier Valea Jîu'ui 
întreprinderea 

minieră Uricani
încadrează de urgență

— fochiști
— forjori
— sondori
— tinichigii.
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legile nr. 57/1971 și 
12/1971.

s

întreprinderea județeană 
de transport local llunedoara-Dcva 
aduce la cunoștința publicului călător că înce- 
pind cu data de 1 octombrie 1981 se introduc 
noile tarife aprobate în baza Deciziei 307/1981 
a C.P.J. Hunedoara :

Biletele de călătorie pentru autobuzele de 
transport în comun din cadrul municipiilor și 
orașelor județului Hunedoara vor fi minim de 
1,50 lei.

Abonamentele de călătorie vor fi pentru o 
linie de 70 lei, cele pentru două linii de 100 lei, 
iar pentru mai multe linii de 150 lei, vechile 
tarife incetîndu-și valabilitatea cu aceeași 
dată.

Menționăm că noile bilete de călătorie vor 
fi puse la dispoziția publicului călător începînd 
din 27 septembrie 1981 la tonetele și unitățile 
întreprinderii județene de transport local.

Noile abonamente de călătorie se vor eli
bera începînd cu data de 15 septembrie 1981 
prin caseriile autobazelor din cadrul fiecărui 
municipiu și oraș.

Mica publicitate
VIND PRESĂ tîmplă- 

rie, Aleea Poporului, Bloc 
4 ap. 16, Petroșani. (810)

VIND Fiat 850, stare bu
nă, Petrila, 8 Martie 56/
2. Engi. (812)

TV
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune in limba 

germană.
18,15 Agenda Festivalu

lui „George Enes
cu".

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.45 Fapte de eroi ai 

muncii și vieții so
cialiste.

20,05 Din sălile de con
cert și de specta
col ale Festivalului 
internațional Geor
ge Enescu.

20.45 Film artistic : Ba
lada lui Andy Croc
ker". Producție a 
studiourilor ame
ricane.

22,10 Telejurnal.

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Nemeș 
Viorica, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (828)
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