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Noi plusuri zilnice 
la extracție de frunte

j • Ziua de 18 martie a constituit pentru majorî- 
I iatea colectivelor miniere din Valea Jiului un nou 

urcuș în realizarea sarcinilor la extracția de - căr
bune, ca urmare a unor susținute eforturi depuse 
în vederea încheierii cu bune rezultate a sarcinilor 
primului trimestru al anului la extracția de căr
bune. Astfel, colectivele de 

, nicieni ale întreprinderilor 
la, Dîija, Livezeni, Vulcan 
depășirea sarcinilor1 zilnice, 
producție în plus de peste
Cum se știe, locul de frunte al întrecerii minerești 
desfășurată sub mobilizatoarea deviză „Țării, cît 
mai mult cărbune !" este ocupat îâ această lună’ 
de coleetivul întreprinderii miniere Uricani, cu un 
plus de peste 3300 tone de cărbune cocsificabil și 
eu un plus al zilei de 440 de tone. In ziua la care 
ne referim au înregistrat salturi însemnate în ma

de

mineri, ingineri și teh- 
miniere Lonea, Petri- 

și Uric ani au raportat 
însumînd, împreună, o 
1100 tone de cărbune.-

-terializarea acestei hotărîri și alte colective 
muncă, în primul rînd cel de la I.M. Petrila, cu o 
depășire a prevederilor zilnice cu 297 de tone și 
Livezeni, cu 222 tone de cărbune peste prevederi.

în întrecerea rodnică a 
colectivelor sectoarelor 
minei Uricani — mi
nă situată pe primul ,loe 
al întrecerii din luna 
martie — se află co
lectivul sectorului I, cu 
o depășire a sarcinilor 
de plan de la începutul 
lunii în proporție de pes
te 7 la sută. Trei din bri
găzile cele mai puterni
ce ale sectorului, condu
se de Constantin Sorescu, 
Dumitru Gheorma și 
Gheorghe Dxănău, au ex
tras un plus de peste 
1000 tone de cărbune fa
ță de sarcinile stabilite, 
ob'ținînd sporuri ale; pro
ductivității muncii, com
parativ cu nivelele pla
nificate, de pînă la 15 
la sută.

/
Capitală, a avut loc a- lejuiește cinstirea 
dunărea solemnă oonsacra- 
tă aniversării a 60 de ani 
de la crearea. Uniunii Ti
neretului Comunist și a 
25 de ani de la înființa
rea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România. Moment cu 
profundă rezonanță în 
viața întregului nostru 

aniversarea • pi'i-

Intr-o atmosferă vi
brantă, de . .temică efu
ziune tinerească, în pre. 
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
munist Român, 
tele Republicii 
România, a 
Elena Ceaușescu, 
după-amiază, la Palatul 
sporturilor și culturii din popor,

Solemnitatea înminării tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu a insignei jubiliare

ge- 
Co- 

președin- 
Sociaiiste 
tovarășei 

vineri .

tradi
țiilor de luptă revoluțio
nară, desfășurată cu 
negație și eroism de 
neret, sub ste igul 
dului, alături de 
muncitoare, 
forțe- democratice si 
gresiște ale națiunii,

ab- 
ti- ■ 

pârti
ei asa

de celelalte 
pre-
:ni-

(Continuare în pag a 4-a)

Șt 8
Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost înmt- 
nate, în cadrul unei cere- 
pionii ce a avut loc, vineri 
dimineața Ia sediul C.Q 
al P.C.R.. diplomele de o- 
noare, insignele și plache
tele jubiFafe ale U.T.C. și 
U.A.S.C.R., cu prilejul a- 
niversării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 25

de onoare
de ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților , Comuniști dindenților Comuniști 
România.

Distincțiile au fost 
minate de primul secretar 
al C.C. al U.T.C. și 
de președintele Consiliului 
U.A.S.C.R. - . ■ .

Mulțumind pentru dis
tincții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat feli
citări Uniunii Tineretului

"V

Comunist și Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Corn u- 
niști din România pentru ,. 
această glorioasă aniversare- 
și a urat conducerii U.T.C, . 
și U.A.S.C.R., tuturor ti-- 
norilor din patria noastră 1 
succese tot mal man, să 
devină tot mai buni acti
viști și revoluționari, să 
îndeplinească exemplar sar
cinile încredințate de partid.

în pag. a 3-a

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Realizîndu-și cu consecvență sarcinile de plan, minerii din cadrul forma
ției. de lucru conduse de Pompei Tomolea, se situ ează lună de lună în rîn- 
dul celor mai bune brigăzi de la I M. Bărbăteni. Foto: C. IONIȚA
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Decret 
prezidențial 

privind conferirea titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste" 

Uniunii Tineretului Comunist
Pentru contribuția adusă la lupta 

pentru eliberarea națională și. socială, 
la făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, Ia 
formarea și educarea comunistă,’revolu
ționară, prin muncă și pentru muncă a 
tinerei generații din Republica Socialistă 
România, . A’,;. -.

cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tineretului Comu
nist, -aU'

Președintele- Republicii Socialiste 
România decrțeteâză:

ARTICOL UNIC. — Se conferă titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste” Uniunii 
Tineretului Comunist.

Decret 
prezidențî al 

privind conferirea Ordinului 
„23 August" clasa I 

Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România

Pentru contribuția adusă Ia înfăptui
rea politicii partidului și statului de fă
urire ti societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, la educa
rea comunistă și pregătirea temeinică 
pentru muncă și viață a studenților,

cu prilejul împlinirii a 25 de ani de 
la înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România,

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează:

ARTICOL UNIC, — Se conferă Ordi
nul „23 August” clasa I Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști-din Româ-

■ nia. ■ <"■'
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele
Republicii Socialiste România

OMAGIU 
înălțător prin dem
ne fapte tinerești

Sub flamurile de ruptă ale partidului
MARȘUL EROIC DE ȘASE DECENII 
al organizației revoluționare 

a tineretului %

r
■ - 1 ■

(

Conferința pentru dare de seamă și alegeri a organizației
orășenești de partid—Vulcan

In nota de exigență și tivitatea desfășurată de 
responsabilitate specifică organul orășenesc de 
evenimentelor de prim partid, de organizațiile de 
rang din viața politică a partid din întreprinderi, 
orașelor, ieri a avut \ loo instituții, șantiere în pe- 
la Vulcan, conferința pen- rioada de ia alegerile pre

cedente pînă în prezent. 
S-a arătat că datorită ac
tivității susținute a colec
tivelor de muncă, avîhd în 
frunte comuniștii, în anii

tru dare de seamă și a- 
legeri a organizației oră
șenești de partid. La lu
crările conferinței au luat

Ghebr-
secțiai 1980 și 1981 au* fost sim- 
Comi-.....................

Hune- 
Viorel 
al Co

de

aur în nepieritorul hronic 
de viață al generațiilor de 
tinere vlăstare ale socie
tății românești. Precedat 
de o îndelungată Și -in
tensă activitate ideologică 
și organizatorică, acest 
moment a constituit un 
punct de cotitură în isto
ria mișcării tineretului did 
România. '

Creată de partid și ac- ' 
țicnind sub flamurile săle 
de luptă Uniunea. Tinere
tului Comunist s-a consti
tuit de la început într-b . ‘ 
adevărată școală' de căli- 
re revoluționară, 
mare și educare

Tinerii Văii Jiului, ală
turi de tînâra generație 

' de pe tot cuprinsul țării, 
de întregul nostru popor 
trăiesc clipele unice ale 
măreței sărbători jubiliare 
de azi — împlinirea* a șa
se decenii de la crearea U- 
niunii Tineretului Comunist 
și a unui sfert de veac de 

ța înființarea U.A.S.C.R. Săr
bătoare scumpă milioanelor 
de tineri—muncitori, ță
rani, elevi șistudenți, milj- 
. tari — din patria noastră,, 
glorioasa aniversare ne pri
lejuiește tuturor rememo- ■ 
rări pline de însuflețitoare 
rezonanțe istorice, de 
dinei semnificații.

Conferința generală 
tineretului socialist 
martie 1922, care a

și secretariatul au pus ac- trucții de __ .....
cent pe lațurile calitative activitatea de investiții.
_.i_ .î ... ijar, cu țoațe rezultate

le bune — s-a arătat în 
darea de seamă — dato
rită unor neajunsuri ma
nifestate îndeosebi în orga
nizațiile de bază la nivel 
de schimburi au lost înre. 
gistrate rămîneri în urmă 
față de planul producției 
de Cărbune. La aceste nea
junsuri, precum și la 
neîmpliniri .ale muncii 
litico-organizatorice și

mașini și în '
ale muncii de partid, au 
integrat acțiunile politice, 
de conștientizare, de ana
liză a diferitelor domenii, 
în ansamblul activității e- 
conomice, avînd ca fina
litate mai buna mobiliza
re a -potențialului tehnic 
și uman al orașului, în ve
derea îndeplinirii sarcini
lor de plan. Și în anul 
1982 activitatea economi
că a început bine, fiind 
obținute în lunile ianu-, 
arie și februarie impor
tante depășiri la producția 
de cărbune, de 22 000 tone,

a-
- parte tovarășii

ghe Matei, șeful 
organizatorice a 
tetului județean 
doara al P.C.R. și 
Faur,, prim-secretar 
mitetului municipal 
partid.

Darea de seamă
zentată de tovarășul* Promovînd un
Gheorghe Săcăluș, a în- mic și metode 
fățișat în profunzime ac- comitetul orășenesc, biroul la- energie electrică,-cons-

țitor îmbunătățiți principa
lii indicatori la producția 
fizică de cărbune, energie 
electrică și termică, ma
șini și utilaje miniere, ar
mături pentru mină, stîlpi 

pre. hidraulici, confecții textile, 
stil dina- 
adecvate,

alte
po- 
de

Ion MUSTAȚA
Constantin GRAURE

(Cantinuar* in pag. a 2-a./

de for-
. . ă tinere-

, tului în spiritul dragostei 
popor, al 
de ideile

Și 
aspi-

față de patrie, și 
respectului față . . 
de libertate națională 
dreptate socială 

rații pentru a căror împli
nire, membrii U.T.C. nu 
au pregetat să se a vin te 
în luptă, să înfrunte cu 
bărbăție prigoana, teroa- , 
rea și închisorile regimu
lui burghezo-moșîeresc.

ment cu adevărat istoric -------— - — ---- —-—-
ce. s-a înscris cu litere de (Continuare în pag. a l-a)

a 
din 

..... ........... __  ...... . pus 
bazele Uhiunii Tineretului 
Comunist, în Urmă cu 60 
de ani, încununînd aproa
pe un secol de existență 
a mișcării revoluționare 
de tineret pentru împlini
rea aspirațiilor șale legi
time,' a constituit un mo-
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In Valea Jiului vor avea loc 
rranifestăn culturale sub genericul 

„Goethe, contemporanul nostru**
La Teatrul de stat din 

Petroșani va avea l»c 
duminică spectacolul. — 

premieră cu piesa „Ifigenia 
in Taurida" de Goethe, e- 
vemment artistic care se 
însene in cadrul mani
festărilor internaționale 
dedicate marelui poet 
german . de- la d cărui 
moarte se împlinesc 150 
de am. Cu acest prilej, 
duminică și luni. în Va
lea Jiului se vor desfășu
ra, suh genericul „Goethe. 
contemporanul nostru" o 
suită de manifestări des
pre care' am aflai detalii 
de la tovarășul Vasile 
Chlreulescu, președintele 
Comitetului municipal de 
cultură și educație so
cialistă.

— Care este conținu
tul și structura sees- ■ 
tor manifestări cultu
rale ? :
— Manifestările grupate 

sub genericul „Goethe, 
contemporanul nostril" 
sînt organizate sub egi- 
da Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Co
mitetului de cultură și 
educație socialistă din 
iuilețul Hunedoara. Aso
ciației oamenilor de artă 

(Urmare dtn pag

propagandă, ale activității 
economice, s-au referit în 
cuvintul lor loan Dumi- 
traș. Gheorghe pricii. Viei 
toria Roșea, Alexandru A- 
rumuteanu, Titu Teaeen- 
vo. Dan Romeo Matei, Le- 
liia Ivan, Ioan David, Petru 
Eana, Virginia Roșea, Mi
hai Neșteaii, Fulviu Ișacu, 
Marin Dragu și Gheorghe 
Galeanu. Abordînd o gamă 
largă de probleme, vorbito
rii au adîncit analiza în
treprinsă . în darea de sea- *• 
mă, au făcut propuneri de 
evidentă utilitate pentru ac
tivitatea de viitor.

în cadrul dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul 
Gheorghe Matei. Din refe. 
Firile, făcute pe marginea 
activității comitetului oră
șenesc, s-a desprins, ca a- 
preclere de ansamblu, fap
tul că In perioada manda
tului încredințat în urmă 
cu do*i ani și jumătate, o-

din instituțiile teatrale 
și muzicale (ATM), re
vistei „Vatra" și Tea
trului de stat din Pe
troșani, cu concursul Co
misiei naționale a Româ
niei pentru UNESCO, 
Toate acțiunile ce vor 
avea loc sînt înscrise in 
„Anul internațional Goe
the". Printre cele mai 
importanțe acțiuni, la 
care participă istorici și 
critici literari, scriitori, 
teatrologi și critici de tea
tru se află ’ colocviul 
„Goethe și idealul omului 
contemporan" și premi
era piesei „Ifigenia în 
Taurida" (duminică, ura 
18) urmată de o dezbate
re despre conținutul 'le 
idei și realizarea artiști, 
că, a spectatorilor, criti
cilor de teatru și realiza
torilor spectacolului. Ma
nifestările vor continua 

Juni prin intîlniri cu oa. 
menii muncii de la între
prinderea minieră Lupeni, 
unde va avea loc 
o șezătoare literară 
(ora 10), iar la Insti
tutul de mine stu
denții , se vor întllni ■ cu 
prestigioși oameni de
cultură din țară. La a-

r
Conferința pentru dare de seama și alegeri

a organizației orășenești de partid - Vulcan

Orientare decisivă
spre o nouă calitate 

de partidîn munca
lașul Vulcan a înregistrat, 
incontestabil, importante 
mutații calitative și canti
tative, datorită acțiunilor 
politice susținute ds o pu
ternică organizație de 
partid. în această perioadă 
orașul Vulcan a avut o 
contribuție sporită la re
zultatele economice ale ju
dețului Hunedoara si mu
nicipiului Petroșani. Prin 
prisma sarcinilor actuale, 
s-a relevat că. noul comi
tet orășenesc va trebui să 
(persevereze, în continuare, 
pentru'mai buna valorifica, 
re a resurselor și posibili. 

ceste șezători va fi pre
zentat și un film des-' 
pre viața și opera lui 
Johan Wolfgang Goethe, 

— Pentru Teatrul de 
stat din Petroșani în
treaga manifestare pri
lejuiește. fără îndoială, 
reîntîlnirea cu oamenii 
muncii pentru a le oferi 
cele' mai bune spect i- 
cole realizate în această 
stagiune. .
— intr-adevăr, luni 

sînt programate specta
cole cu piesele „Paracli
serul" de M'trin Sores- 
cu și „Arca bunei spe
ranțe" de I.D. Sîrbu. 
Manifestările desfășura
te în următoarele două 
zile ne vor stimula să 
organizăm și în viitor 
noi acțiuni, cu un bogat 
conținut de Hei, caret 
să contribuie în mod efi
cient la realizarea unei 
noi calități în munca 
noastră, pentru a sta
bili o legătură perma
nentă, un dialog cu mi
nerii, chiar în sălile de 
apel, spații în care se 
întîlnesc munca și edu
cația.

Tiberiu SPATARU

tăților existente, pentru a 
asigura creșterile prevăzu
te Ia producția de cărbu
ne energetic și cocsificabil, 
la energie electrică și ter
mică, la celelalte articole de 
plan ale construcțiilor de 
mașini și utilaje miniere. 
Noul organz ales — a'ară
tat vorbitorul — să exer
cite cu tot mai multă efi
ciență rolul de factor poli
tic conducător, să pună ac
cent pe aplicarea principii, 
lor autoconducerii, auto-' 
aprovizionării și autoges- 
tiunli economice, să acțio
neze stăruitor pentru îhtă-

ȘEDINȚA DE LUCRU
Sttb coordonarea tine

rei profesoare de sport, 
Florentina Nicoară, e- 
chipa de gimnastică a 
Școlii generale nr. 6 
Petri la se pregătește a- 
siduu în vederea par
ticipării ta faza muni
cipală a concursului 
de gimnastică a elevi
lor.

Foto ; Cristian ȘTEFAN

Firea .ordinii și disciplinei, 
în încheierea lucrărilor 

conferinței a luat cuvintul 
tovarășul Viorel Faur. J alu
ni nd principalele direcții 
de acțiune ale noului organ 
orășenesc, yorbitorul a, ac
centuat necesitatea întări
rii muncii de partid, afir
mării capacității comitatu
lui orășenesc, a biroului 
și secretariatului, de solu
ționare a problemelor ce 
stau în fața organizației o- 
rășenești de partid, a co
let tiveior de muncă. în* a- 
eest context, s-a desprins 
orientarea pentru o nouă 
calitate în întreaga muncă 
de partid, chezășie a per
fecționării vieții politice, e. 
conomice și sociale a ora
șului.

Conferința organizației o- 
rășenești de partid Vulcan 
a ales ca prăn-secretar al 
comitetului orășenesc pe 
tovarășul Aurel Bîrlea. Ca 
secretari au. fost aleși to
varășii loan Lupu, Gheor
ghe Lăzăresc și Maria luga.

Ieri, Ia Petroșani a minieră, petrol, geolo- 
avut loc ședința cornu- ț gie și energie electri

că, consiliile județean,

Octavian. Heghes, cu auto
turismul X GJ 5106, Ion 
Vișan, 1 MH 7821 si Alois 
Petrișor 2 HD 2501. Două 
luni cit -vor „staționa" este 
un bun prilej de medita
ție pentru ei-

COINCIDENȚE...
Alexandru Viaș, con

ducător auto la I.C.M.M. 
susține că a băut în sea
ra zilei de 15 martie 
a.c. lichior de culoare 
verde. în dimineața zi
lei următoare, la con
trolul agentului de cir
culație, eomicidență, fi- 

_  oia — tot verde. De chi
oare dă șoferului i s-a făeut...

I

II

MEREU LA DATOK.E 1
Mai multe echipaje ale 

miliției, au efectuat in 
zilele de 18 și 19 mar
tie a.c. un control com
plex asupra autovehicu. * 1 
lelor ce au eirculat prm 
Petroșani. Cu acest pri
lej au fost verificate 1248 
de autovehicule din care 
271 circulau eu defecți-

i na a birourilor exec-u- 
i tlve ale Consiliului U- 
i niunii sindicatelor pe 
: ramura minieră, petrol, 
Ș geologie și energie e- 
: lectrică, consiliilor ju- 
j dețean și municipal ale 
| sindicatelor. S-a pre-' 
I zentat raportul privind
I acțiunile întreprinse de 
(Comitetul Uniunii' sin

dicatelor pe ramura

ICu același prilej au; 
fost testați 294 de con
ducători auto din care 

ftrei au fost găsiți la vo
lan sub influența alcoolu- 

| lui. Ei se numesc Dorin

■ uni tehnice. Au fost reți
nute 71 de certificate 
de înmatriculare de la 1 
conducătorii auto <___
s-au încumetat să plece verde. Urmărite le bă
la drum cu vehicule ce «uiți, cel vinovat va sta 
prezentau grave defec
țiuni tehnice. Dintre a- 
ceștia nominalizăm doar 
câțiva : Emilian Turou, 
Alexandru Deac, Ileana 
Vâtcă, Constantin Dincă 
și Nicolae Micu.

Cu același prilej

municipal și orășenești^, * 
ale sindicatelor în j 
za sarcinilor stabilite ' 
de conducerea superi
oară de partid în Va
lea Jiului, referitoare 
ia îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și 
viață ale personalului 
muncitor din ramura 
minieră.

I
I
I

I
1

I

o lună la... iarbă verde.
■<>

Duminică, 21 martie 
a.c. au drept de circu
lație . autoturism ^ pro
prietate personală 'în
matriculate sub număr 
FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul biroului 
circulație ai Miliției 

municipiului Petroșani

I 
I
I

.Concursul de admitere în 
învățămîntul superior, pen
tru anul școlar 1982—1983, 
va fi organizat și' se va 
desfășura în conformitate 
cu normele și prevederile 
cuprinse în edițiile 1980 și 
1981 ale broșurii „Admi
terea în învățămîntul su
perior'1, care rămîn vala
bile și pentru anui 19lț2.

1. Concursul de admite
re ya începe, pentru toa
te formele de învățămînt 
(zi, seral și fără frecven
ță), la 15 iulie 1982. La 
profilurile Arhitectură și 

- k sistematizare, Filologie, E- 
ducație fizică, Artă tea-, 
trală, cinematografică și 
televiziune, Arte plastice 
și decorative și muzică, 
la care concursul se des- 

,.z fășoară pe etape, prima 
etapă începe la 8 iulie, 
iar etapa a doua la 15 

: iulie.
înscrierea Ia concursul 

, 'de. admitere se face ia 
■ secretariatele facultăților, 

în perioada 5—11 iulie. La 
profilurile la care con
cursul începe la 8 iulie, 
înscrierile se fac în peri
oada 1—6 iulie. La profi
lurile Filozofie, Istorie și 
Științe juridice, înscrierea 
candidaților se efectuează 
între 1 și 5 iunie 1982.

‘ 2. Condițiile de înscriere 
la concurs, precum și actele

pe care trebuie să le pre
zinte candidațîi sînt cele 
precizate în ediția 1981 a 
broșurii de admitere.

La-specializările Agricul
tură. Hortieultură, Zooteh
nie, Medicină veterinară și 
Mecanică agricolă vor fi 
înscriși numai absolvenți ai 
liceelor agro- ________ 

industriale ; A
absolvenții Ii- |
ceelor de alt I ■
profil vor fi II
înscriși la . 1
'concurs, î-Ia 

specializările
menționate 

thai sils, nu
mai dacă fac. 
dovadă că au ............
lucrat in unități de produc
ție agricolă cel puțin Un an.

Absolvenții școlilor teh. 
nice agricole din perioada 
1962—1967, precum și ab. 
solvenții școlilor profesio, 
nale de mecanică agricolă 
de 3 ani, care și-au com
pletat ulterior sjudiile li- 

-ceale, sînt asimilați cu ab
solvenții liceelor agroin
dustriale și se pot înscrie 
la specializările menționate 
mai sus, pe baza diplomei 
de absolvire a școlii 
pective și a diplomei 
-bacalaureat

Absolvenții liceelor

trial care au efectuat sta
giul de un an în ferme și 
unități agricole de produc
ție și cercetare, trebuie să 
prezinte, la înscriere, do
vadă eliberată de.conduce
rea unității respective. .

Absolvenții care au lucrat 
în cadrul cooperativelor a-

A U

res-
de

I

de 
alt profil decît agroindus-

grieole de producție, însu. 
mîhd pe mai niulți ani nu. 
mărul de zile-muncă (nor
me) ce revine unui ap' de ’ 
producție agricolă, vor pre
zenta dovezi ^eliberate de 
președintele cooperativei 
respective și avizate de di
recția .agricolă județeană, 
iar absolvenții' cu domici
liul în comune necoopera- 
tivizate — dovezi eliberate 
de consiliul popular comu
nal și avizate de direcția 
agricolă județeană, din 
care să reiasă că au lucrat 
în gospodăriile proprii sau 
îa asociații, predînd la 
stat produse agroalimentai

re, o perioadă echivalentă tură, cămine culturale etc., 
eu un an de producție a. și au fost premiați la fa

zele concursurilor artistice 
din cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", 
inclusiv la concursurile ar
tistice școlare, sau care sînt 
1 aureați al unor concursuri 

’ ; internaționale
• 3. Discipline

le pentru 
concursul de 

|-ug| admitere
iți mențin.

toate profilu
rile și speci
alizările. a- 

■ ' celeași ca în
1981, dar eu 
unele ele
mente’ de a- 
daptare la 

disciplinele studiate in li
ceu de absolvenții promo
ției 1982.

Astfel, la specializarea 
Geografie — o limbă stră
ină,. Geografia mediului; 
înconjurător nu se 
menține ca disciplină 
concurs, la alegere 
Geografia economică a 
mii, aceasta din urmă m- 
mînind, ca și în anul 1980 
și anii anteriori, disciplină 
obligatorie pentru toți 
candidații, întrucît a fost 
studiată de absolvenții. 
promoției 1982 îp toate 
liceele.

De asemenea, disciplinele

grieolă.
Absolvenții care au des. 

fășurat activități produc'd, 
ve în unități agricole în 
timpul satisfacerii stagiu
lui militar, echivalente cu 
stagiul de 1 an în unități .. artistice

de producție agricolă, vor 
prezenta dovezi eliberate în 
acest sens de comandan
ții unităților respectivă. Ti
nerii care se încadrează în 
unități de producție agri
colă pentru efectuarea a- 
cestui stagiu pot benefi
cia în anul imediat absol
virii liceului, de amînare de 
la încorporare.

La concursul de admite
re pentru învățămîntul șu. 
perior. artistic vor fi în
scriși absolvenții de liceu 
care fac dovada că au par. 
ticipat la activitatea artis
tică de masă, în cluburi 
muncitorești, case de cui.

se 
la

mai 
de 
cu 
lu- 
ră-

de specialitate vor fi a- 
daptate, ca denumire și 
conținut, disciplinelor pre
văzute îa planurile de 
învățămînt din liceu, va
labile pentru absolvenții 
promoției 1982. Aceste 
discipline vor fi afișate 
la fiecare instituție de 
învățămînt superior, co
respunzător .profilurilor și 
specializărilor existente in 
cadrul acestora .

4. Conținutul probelor de 
concurs va fi stabilit pe 
baza manualelor școlare 
după care ș-au pregătit, în 
anul*Tespectiv, absolvenții 
de liceu din promoția 1982, 
reprezentate deci prin edi
ția 1978. pentru manu-alele 
de clasa a IX-a. 1979 pen
tru clasa a X-a. 1980 pen
tru clasa a X'-a. și 1981 
pentru clasa a XH-a. .3

5. Secțiile de specializare 
pentru' care se organizea
ză concurs în anul 1982, 
precum și cifrele de șco
larizare vor ti afișate în 
termen util la instituțiile 
de. învățămînt superior.

Nu se va organiza nici 
în acest an concurs de ad
mitere la specializările Ar
hitectură (conductori arhi- 
tecți) și Stomatologie cu 
durata de 3 ani. ■ :
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Marșul eroic de șase decenii
IZrmar* tin pa^. n

'«***

r

Avrain MICA
proiec-

pamentului hidraulic 
comandă aduce cu

găurit cu comandă nume
rică, mașini de frezat prin 
copiere ți altele. Ne-am 
apucat intens de lucru. Co
lectivul nostru se apropie 
de finalizarea standului de

Se spune, și cu mult a- 
devăr, că locul tineretu-

buni 
cooperativă cape 
cinste organizației 

colectivului nos- 
organizația noastră

MINA ASANBE’, 
secretar U.Ț.C. la 

preparația Coroești
EMIL GAVAN, 

student al Institutului de 
mine Petroșani

I
II f

. .__________________
i ; popee creatoare de pe tă-

»«țw»^vT WlHWxiîJ- C, J ««ZVVVZ-xl 1 v 

probă pentru încercarea e- ( 
lementelor de hidraulică ț

)
1

OMAGIU

Vîrsta de aur
Aici, unde pămîntul e leagăn de lumină, 
Voi incrusta, pe grinda de țară, un

< însemn, 
’ Prin ferța muncii mele, sub zodii de 

lignină, 
Să mă înalț spre fruntea părintelui meu, 

demn.
Cu pasul meu alături să-i stau, 

întotdeauna, 
Cuvîntul tui să fie cuprins în fapta mea, 
Din vîrsta mea de aur să-i împletesc 

cununa, 
Iar el să-mi fie-n toate o neclintită stea. 
Trăirile-mi de veghe prin matca 

zămislirii, 
Să-i fie ca izvorul, strălimpțzite-n drum, 
Și-ntr-un mănunchi de Inimi, sub flamura 

iubirii, 
Prin 40 de izvoăde, să i-l închin acum. 
S-adaug bob de aur, ta starea-mi de 

vecie, 
Pe pragul unde anii mi-i cintăresc solemn, 
Căci numai Tu, perenă, scumpă Românie, • 
Prin eroicele fapte mi-ai dat înaltul !

semn ! I

Maria DINCĂ I

aniversar al tinereții. Al tinere
ții fără bătfînețe, pentru că, de fapt, 
metaforic, tinerețea nu are vîrsta. Ea 
este o stare de spirit care poate dăinui

- intre limite greu de definit. Poți gîndi 
și munci tinerește la douăzecișidoi, trei-

. zeci, patruzecișipatru sau chiar și la mai 
mulți ani. Veșnic tînăr , este'aceia care 
din idealul tinereții și-a făcut un crez.

Trăind în miezul unui ev aprins, 
cum spunea poetul, iată iarba fermeca
tă a veșnicei tinereți. Fericit este ace
la care o viață întreagă poartă ampren
ta tinereții împlinite. Nu poate fi un 
sentiment mai înălțător, decît că pașii 
făciiți în tinerețe înspre binele cemun 

■au devenit pereni. Cel ce neostoit în 
viață astultă îndemnul acelor ani 'în ca
rt exuberanța și entuziasmul se meta
morfozează în acțiune, chiar dacă .ghio
ceii primăverii îi înfloresc la tîmple, ră- 
mîne veșnic tînăr.

Printre, marile satisfacții ale vîrstei 
împlinirilor este și aceea să fii convins, 
să crezi cu puterea ființei că anii tine
reții nu s-au scurs în zadar.

Realizată lăuntric această nobilă cer-
- titudine, omul se poate declara pe deplin 

fericit.

La primul punct al or
dinii de zi, adunarea ge
nerală a organizației de 
partid pe cooperativa 
„Straja" Lupeni,-ținută în» 
luna februarie, a discutat 
două cereri de primire în 
partid, a doi tineri ute
ciști, soț și soție — Tibe
riu și Elena Kovacs. Co
muniștii au avut numai cu
vinte de bună apreciere 
asupra activității și com-

In marea fi 
a comuniștilor

MIHAI BLAJ, 
miner-combainier ta 

I.M. Uricani
IONEL UDREA, 
zugrav Ia T.C.H.

- -

* 1■ Rememorînd acest mo
ment isoțric, cu valoare de 
geneză, din viața U.T.C., 
deslușim pe arcul său de 
boltă, ca un astru lumi
nos, prezența în eroica e- 
popee a mișcării revolu
ționare a tineretului, a to
varășului N 1 C O L A E 
CEAUȘESCU — OMUL 
și COMUNISTUL care, 
încă din fragedă tinerețe, 
și-a consacrat întreaga 
viață luptei încercatului

Muncă, gindrre, creație la nivelul 
tehnicii de virf

de 
. ____ ___ sine

lui în societate este aco- renunțarea la importul a- 
cestui produs, lată de ce 
pregătirea punerii in func
țiune, începerii producției 
în hala de hidraulică a fost 
încredințată unui colectiv 
de tineri specialiști.

De vreo trei luni a fost 
constituit în acest scop un 
colectiv de tineri ingineri
- vîrsta medie 26 de ani
- uteciști și membri de 
partid, de- profesii diferi
te : electromecanici, eiec- 
troniști, T.C.M.-iști, mașini

partid al clasei muncitoa
re pentru drepturi 
economice și «politice, 
pentru t r iu m ful. i- 
deilor socialismului și co
munismului, împotriva 

fascismului și războiului.
Jubileul U.T.C.- ne adu

ce totodată în lumină glo
riosul drum de muncă 
plină de eroism revoluțio
nar și spirit de fierbinte 
patriotism străbătut de țî- 
năra generație în anii 
construcției socialiste. No
ua orînduire, societatea 
socialistă-a creat și creează 
tineretului minunate con
diții de afirmare plenară 
în toate domeniile vieții. 
Folosindu-Ie din plin, ti
neretul a' răspuns ' întot
deauna eu entuziasm che
mării partidului comunist 
avîntîndu-se cu nemărgi
nită energie si cutezanță 
revoluționară în eroica c-

Io unde entuziasmul, ’ pa
siunea, capacitatea crea
toare și energiile specifi
ce vîrstei au larg terăn de 
afirmare. Acest adevăr 
l-am văzut pe viu con
firmat in munca nobilă și 
preocupările unui mănun
chi de tineri ingineri de la 
I.U.M. Petroșani, cărora li 
s-a încredințat o sarcină 
de mare răspundere.

In momentul de față se 
I pregătește în uzină finali- 
| zarea halei de echipament unelte. In frunte cu tî.nă-

hidraulic. Nu va fi o sim- r»l comunist ing. Gheorghe 
1 plă punere in funcțiune a Iliescu, căruia i s-a
| unei noi capacități de pro- 
, ducție. Aici în această .ha

lă, va începe, în vara a-
I cestui an, fabricarea de e- Marcel Sămînță
I 'chipameiit hidraulic de co

mandă tip minier — premie- 
! ră națională intr-un do-, 
j meniude vîrf al tehnicii 

moderne de mare capaci- 
1 Ierte - ceea ce constituie 
I înfăptuirea unui obiectiv 

de însemnătate deosebită 
încredințat: de conducerea 
partidului și statului, per- 

, sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivului de 
constructori de mașini ml- 

i niere de la I.U.M.P. Rea
lizarea, în codrul progra
mului de asimilare, a echi-

in.
co.

cei 10—12 ingineri

î

credințat coordonarea 
lectivului,
stagiari cum 'sînt T.C.M.-iștii 

și Sorinei 
Giurea. electronistul Gheor- 
ghe Marcu, electromeca
nicii Viorel Livădâru și 
Virgil Briei au de soluțio
nat probleme tehnologice 
și tehnice deosebit de com
plexe. Despre 
rezolvă aceste 
inginerul Gh.
spunea :
- Ca primă 

te
a ...._. __ _ ___
de hidraulică se echipează 
cu

modul cum 
probleme,

Iliescu ne

urgență es- 
în funcțiunepunerea

mașinilor-unelte. Hala

tehnică de vîrf — strum 
guri «automate, mașini de

pe care le. vom produce. 
. Din lunga listă a rezol
vărilor tehnice ce ne-a 
fost prezentată de condu
cătorul colectivului de spe
cialiști am notat : 
tarea și execuția camelor 
pentru strungurile- automa
te, dispozitive de instalare 
multipozițională pentru ma
șinile de găurit cu coman
dă numerică și altele.. Cu 
acestea se obține o înal
tă creștere a productivită
ții muncii.' Spre exemplu, 
prin-proiectarea și realiza», 
rea Camelor pentru strun
gurile automate se asigură 
o creștere a productivității 
muncii cu peste 60 la sută, 
iată, deci, în ce se mate- 
rializeăză efortul de gin
drre al tinerilor specia
liști, nenumăratele ore pes
te program și zile de re
paus petrecute de ei în u- 
zină pentru studierea 
descifrarea unui mare

Turn de documentații.

I. BAlAN

rîmul muncii, al revolu- 
ționării științei, tehnicii, 
învățămintului și culturii, 
în efortul poporului nos
tru de'schimbare a înfăți
șării orașelor și satelor, 

a vieții înseși pe pămîntul 
strămoșesc.

Alături de întregul ti-

neret al patriei, fiii și 
ficele minerilor și celor
lalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului îșl consacră, ' 
în toate sectoarele de acti
vitate, energiile creatoare 
înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al 
partidului, sarcinilor ac
tualului cincinal. In cele 
peste 10 000 tone de cărbii- 
ne extrase peste plan de 
mineri în primele două 
luni ale anului, se află 
materializată și contribu
ția tineretului, iar o do
vadă în plus a hărniciei 
lui e constituie realizarea 
a 600 00U lei economii fi
nanțate din planul econb- 
mic propriu al organizației ; 
municipale a U.T.C. pe 
acest an, față de angaja
mentul de 30 la șută. Cu 
astfel de succese si cu 
gînduri angajante de a-și 
spori și mai mult reali- 

în-
cu 

pa- 
edi-

zările în producție, la 
vățătură, participarea 
tot mai multe acțiuni 
triotiee la lucrările 
litar-gospodărești și de în
frumusețare a localităților, 
de a fi în primele ■ rîn- 
duri ale bătăliei pentru 
mai mulț cărbune cinsteș
te tînăra generație din 
Valea Jiului jubileul U- 
niunii Tineretului Comu
nist.

portarii lor în colectivul 
cooperativei, exprimîndu- 
și acordul cu primirea lor 
în partid.

Descenctenți din familii 
de' mineri din Lupeni, a- 
tît Elena cit și Tiberiu 
Kovacs au crescut și s-au 
format profesional în fa
milia cooperatorilor meș
teșugari din localitate. Â- 
mîndoi s-au calificat aici, 
la locul de muncă, în me
seria de sudor. împreună 
lucrează la același loc de 
muncă, la seețîa mecani
că tir, 27 a cooperativei și 
tot împreună sînt parte
neri în formația de. dan
suri populare a coopera- 
tivei.:

Fotografiile soților Ele
na și Tiberiu sînt expuse 
la gazeta tineretului de la 
sediul unității, despre ei 
putîndu-se citi că sînt 
fruntași în producție, e- 
xecută lucrări de bună 
calitate, sînt disciplinați, 

.activi în viața organizației * 
U.T.C., au o comportare 

în familie .și 
a- 

calități, secreta- 
organizației d» 

Petre Abra
ham, ține să adauge : „A- 
cești doi Uteciști sînt un 
adevărat model al profilu
lui profesional și moral- 
politic pe care trebuie să-1 
aibă oamenii înaintați ai 
zilelor noastre, dar avem . 
foarte mulți țineri 
în < 
fae 
U.T.C. 
tru, 
de partid s-a întărit prin 
primirea în rindurile sale 
a '27 de noi membri, în 
mare majoritate tineri 
proveniți din. organizația 
U.T.C."

U.T.C., au 
exemplară 
societate. Apreciind 
ceste 
rui
partid,

Tineretul predomină la viitoarea întreprindere <1« pr due 
din Petroșani. Foto: Ștefan
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie i Călărețul e- 
lectric ; Unirea ; Ana și 
hoțul. ’ ■ >

13,00 £»
tămînă

17,00 Fotbal : Transmi 
siune directă de 
la Timișoara. Re 
priza a II-a a în-: 
tîlnirii Politehni- 
ca Timișoara — 
Universitatea Cluj.

nice urale și ovații. Cei 
prezenți scandează minute 
în șir „Ceaușescu 
P.C.R. 1", „Ceaușescu și 
poporul !“, „Din adîncul 
inimii, Ceaușescu — tine
rii I", „Ceausescu — Pa-

' ce 1**.
In sală domnește o at

mosferă însuflețită, tine
rească, specifică marilor 
sărbători ale poporului 
nostru.

în prezidiul adunării iau 
loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul 
Verdeț, alți tovarăși 
conducerea de partid 
de stat.

In deschiderea adunării 
se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România. In sală sînt 
aduse drapelele partidului 
și țării, ale Uniunii Tine, 
retului Comunist și Uniu
nii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din Româ
nia. •

A luat cuvîntul primul 
secretar al C.C. ai U.T.C.

în continuare, se dă ci. 
tire decretelor Consiliului 
de Stat prin care se con
feră Uniunii Tineretului 
Comunist titlul de Erou al 
Muncii Socialiste, iar Uni
unii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din Roma- __ , _
nia Ordinul „23 August" Ceaușescu, de 
clasa I. ... *"

Urmează un moment so
lemn, emoționant,, ce um-. 
ple de mîndrie inimile par. 
ticipanților, ale tuturor ti
nerilor patriei ; secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste „România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prinde 
înaltele distincții pe fal
durile purpurii ale steagu
rilor Uniunii . Tinere tu1 ui 
Comunist și U.A.S.C.R, 

întreaga asistență, în pi
cioare, aplaudă cu însufle
țire, ovaționează îndelung, 
scandează numele partidu
lui și al secretarului său

LONEA : Convoiul,Comunist, Uniunii Asociații, 
al lor Studenților Comuniști, 

al tinerei generații din pă. 
tria noastră pentru înfăp
tuirea programului partidu. 
lui, a orientărilor și indica
țiilor date cu acest prilej. 

La ' ieșirea din Sala Pa
latului sporturilor și cultu
rii, tovarășul Nicolae

tuturor tinerilor patriei, pri. 
mul secretar al C.C. t 1 
U.T.C. a adresat tovară. 
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre. 
ședințele Republicii Socia
liste România, rugămintea 
de a lua cuvîntul la adu
narea solemnă.

Intîmpinat cu deosebită Ceaușescu și tovarășă Elena 
căldură, eu cele mai pu- Ceaușescu sînt întâmpinați 
ternice sentimente de dra
goste. a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, a fost 
urmărită cu deosebit inte. 
res, cu deplină aprobare de 
participanții Ia adunarea 
Solemnă și, prin interme
diul televiziunii, de între
gul nostru popor. în repe. rășei Elena Ceausescu, ex. 
tăte rfnduri cuvîntarea a hnîndu j astfel. recunoș. 
fost subliniată cu aplauce H . i-i ■
și urale. i tința fierbinte pentru con-

Din mii de piepturi tinere dițiile de viață, de mun- 
izbucnese, într-o impresio
nantă spontaneitate. Urări 
la adresa partidului și a se
cretarului său general, a 
patriei și poporului.

La încheierea cuvin tării, 
pionieri și șoimi ai pa
triei, tineri și tinere s-au 
apropiat cu emoție și dra
goste de tovarășul Nicolae 

-J tovarășa 
“ Elena Ceaușescu. ‘ oferin- 

du-le buchete de flori.
Adunarea solemnă ia 

sfîcșit într-o atmosferă en. 
tuziastă, cei prezenți ova. 
ționînd cu putere pentru 
Partidul Comunist Român 
și secretarul său general.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
participarea la adunare’, 
pentru cuvintele calde a- 
dresate tinerei . generații, 
primul secretar al C.G. al 
U.T.C. a înmuiat tovară
șului secretar general al 

"partidului, președintele Re
publicii, textul angajamen
tului Uniunii

Vizita la expoziția națională 
de creație tehnico * științifică

România. Expoziția ilus
trează în mod elocvent 
ampla participare a tinerei 
generații în complexul de 
activități reunite sub gene
ricul „Știința, tehnica, pro.

(Urmare din pag 1)

potriva asupririi, pentru, 
eliberarea națională și so
cială a poporului și, în a- 
celași timp, afirmarea ple
nară a prezenței milioa
nelor de tineri — . ro
mâni, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
în opera de edificare a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

Participarea tovarășu. 
‘ lui Nicolae Ceaușescu, a 

tovarășei Elena Ceaușescu 
la acest important eve
niment din viața tinere
tului evidențiază, o dată 
mai mult, grija părinteas
că cu care partidul,’ - se- 
cretarul său general, în
conjoară astăzi tînăra ge
nerație, De aceea', recu
noscători din adîncul ijpl- 
mțlor lor, mii și mii de 
tineri și copii i-au întîm- 
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu dedse. 
bit entuziasm, cu nestă
vilită bucurie, eu senti
mente de înaltă stimă și 
prețuire, de la sosirea în 
Parcul Tineretului. Nu
meroși muncitori, briga
dieri, studenți, elevi, pio.

‘ șoimi ai patriei, 
de-a lungul în- 
traseu, purtau eu 
drapelele parti-

. statului, portre- 
tovarășului ii Nicolae

Ilie 
din 

Și

cu aceeași dragoste de miile 
de tineri afiați în Parcul 
tineretului. întregul pare, 
scăldat în lumina reflec
toarelor, a miilor de torțe, 
a focurilor de artificii frea
mătă de urale șl ovații.

Șoimi ai patriei, pionieri, 
țineri muncitori și stu
denți oferă flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și toya-

ȘtefanANINOASA :
Luchian. ■. i;-:'; Napoca.

VULCAN — Luceafă- 17,45 Săptămîna politică.

rul; Echipajul (I-II). 18,00 închiderea pre-
gramului.

LUPENI — Culturali 2'0.00 Telejurnal.
Yankeii (I-II) ; Muncito- 20,'0 Teieenciîl jpedia.
resc : Echipajul (I-II). 21,00 Meridiane!" cinte-

URICANI ; Domnișoa- t-u ui.
ra Noorie. 21,30 Film.

22,20 Telejurnal.
TV 22,30 Mugurel de primă.

vară — melodii in-
11,00 Telex. drăgite.
11,05 Din marea carte a ■

patriei. Popasuri în
Cîrrșpia Română. Ulemenîo

11,30 Film artistic: „Li.

I

că și de pregătire create 
■ tinerilor din patria, npașțră. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ți tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură, îi îm
brățișează cu dragoste pă
rintească.

Impresionanta manifesta
re consacrată aniversării a 
60 de ani de la crearea 
U.T.C. și a 25 de ani de la 
înființarea U.A.S.C.R. ș-a 
constituit într-o vibrantă 
mărturie a unității tinerei 
generații, a întregului po
por, în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
semn al încrederii neabă
tute a națiunii noastre în 
politica promovată \ de 
Partidul Comunist Român, 
al hotărârii tineretului, a 
tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră de a 
munci fără preget, de a-și 
aduce întreaga lor contri
buție la înflorirea continuă • 
a României socialist?.' '

Spectacol omagial
După adunarea .solemnă, 

în prezența -tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu și a to
varășei , Elena Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului, a avut , Joc spec
tacolul omagia] dedicat 
împlinirii a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 25 
de ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România.

Din partea conducerii de 
partid și de stat.' artiștilor, 
tuturor celor care au con 
tribuit la realizarea specta
colului, le-a fost oferit un 
frumos coș cu flori. .•«••••••• • • • • • • •• • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••♦♦•••>•••• ’

Manifestări omagiale consacrate centenarului 
Nicolae Titulescu

întreprinderea minieră Aninoasa
organizează concurs pentru ocuparea posturi
lor de:

nieri și 
prezenți 
treguiui 
nuhdrie 
dului și 
tul 1
Ceaușescu, eșarfe roșii și 
tricolore, fiori. Urări 
scumpe întregii noastre 
națiuni sînt scandate cu 
putere din mii de piep
turi în • cinstea partidu- 

1 lui, a secretarului său 
general : „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul, tineretul viito
rul1;, „Ceaușescu — Româ
nia, ocrotesc copilăria". 

Intrarea în sală a to» 
varășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celor. ... .
lalți tovarăși din condu- general,
cerea partidului și statu
lui este marcată cu puter-

, Exprimînd dorința ce
lor prezenți, în numele Tineretului

1 post inginer sau subinginer. minier în 
cadrul compartimentului aeraj și protecția 
muncii

2 posturi ingineri sau subingineri minieri 
cu probleme de aeraj și protecția muncii, la 
sector producție

1 post inginer sau subinginer electrome
canic — adjunct șef sector

2 posturi maiștri minieri sector producție
2 posturi maiștri la secția lucrări supra

față
1 post desenator la sectorul mecano-ener- 

getic.
Concursul se va ține în data de 29 martie & 

1982, ora 12,00, la sediul întreprinderii. In- ț 
formații suplimentare la biroul O.P.I.R. xSJrtie \

~ - - y- ■ . -1 Pro- I

I.U.G.T.C. CRAIOVA 
Coloana Vulcan 

încadrează urgent cu caracter permanent

Vineri după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului șl sta
tului au vizitat Expozh 
ția națională de creație 
tehnico-știinyfică, deșJ 
chisă în holul Palatului 
sporturilor și culturii. Ă- 
cea.stă manifestare se în
scrie în suita acțiunilor1 
care marchează aniver
sarea a 60 de ani de la 
crearea Uniunii Tinere
tului Comunist • și 23 de 
ani de la înființarea _ U- 
niunii Asociațiilor 
denților Comuniști

Stu
dio

flori. secretarului general 
al partidului, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova- 

ducția**, constituind o sin. răși din conducerea pârti- 
teză revelatoare a muncii 
de creație a tineretului din 
patria noastră.

La intrarea în expoziție, 
secretarul general al parti. dului 
dului este salutat, cu deose
bită căldură. cu sentimente 
de aleasă dragoste de mem
bri ai Secretari tul ui C.C. ai 
U.T.C., de numeroși tineri. 
Tinere și tineri în frumoase 
costume naționale oferi

— mecanici auto
— mecanici utilaje grele.

tova-

dului șl statului sînt invi
tați să viziteze expoziția.

Pe parcursul vizitei, se
cretarul general al parti- 
' i i-a felicitat căldu

ros pe tinerii creatori pen. 
tru activitatea bogată eu 
t are au' întîmpinât acest 
moment aniversar, urîn- 
du-le noi succese in mun
că, !a învățătura, in în
treaga lor activitate.

încadrarea și retribuirea se fac conform 
Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Se asigură cazarea în orașul Vulcan.
Informații — telefon 70350.

ROMA 19 (Agerpres). — 
La Palatul Savelli din lo
calitatea italiană Albano 
Laziale a fost organizată o 
manifestare omagială con
sacrată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui Ni
colae Titulescu.

Cu acest prilej, prima
rul localității, Mario An-: 
tonacci, directorul Centru
lui istoric italian de stu-

dii europene, Paolo Gian- 
felici, precum și prof. 
Giuliano Caroli de la Uni
versitatea din Roma, ' au 
evocat viața și activitatea 
politică a marelui diplo
mat român.

Au fost evidențiate, tot
odată, coordonatele politi
cii externe și inițiativele 
de pace ale Republicii So
cialiste România, ampla și literatură română din

activitate desfășurată 
plan internațional, 
președintele N i c o l 
Ceaușescu.

Cu același 
prezentată o 
cumentară de 
prezentînd aspecte din acti
vitatea ' lui Nicolae . Titu-.

I' ieșcu.; ■■■'L
La Lectoratul de limbă

pe 
de 

a e

fostprilej, a 
expoziție do 
fotografii re-

cadrul Universității din 
Padova a fost prezentată 
conferința „Nicolae' Tiții- 
lescu — figură proeminen
tă a vieții politice interna
ționale interbelice", la ca
re au participat cadre di
dactice și studenți de la 
acest institut de învăță, 
mînț. superior.

Autobaza uzină transport 
local Petroșani»

strada Iscroni nr. #
încadrează direct sau prin transfer

— electricieni auto
— sudori 4
— mecanici auto
— strungari
De asemenea doi maiștri mecanici prin 

concurs.
c Retribuirea se face conform Legii 57/1974 

republicată și Legii 12/1971.
Informații suplimentare la biroul perso

nal al unității telefon 43328 — 43522.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA; Petroșani, sir. Nicolae Bălcesțu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 416 63 ; 4 24 64 (secții). TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str. N. Bâkescu • 2.


