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CaHtatea muncii ■ 
sâ-și spună cuvîntuH ■N
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20 IULIE, ZI CARE MARCHEAZĂ ÎNCHEIEREA CELEI DE A 
DOUA DECADE A LUNII, ESTE ÎN ACELAȘI TIMP UN TERMEN 
SCADENT PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR PRELIMINARE-ANGA
JAMENT PE CARE DIRECTORII ÎNTREPRINDERILOR MINIERE 
ȘI LE-AU ASUMAT, ÎN ANALIZA FĂCUTĂ ÎN 15 IULIE, LA 
C.M.V.J., ÎN NUMELE COLECTIVELOR PE CARE 
CUM S-AU ACHITAT DE ACESTE PROMISIUNI ?

LE CONDUC.

Revirimentul producției 
trebuie accentuat!

••

kONGREIULl 
wix 
'«Sț

Stil tem martorii unei mărturii elocvente, 
etape istorice, a dezvol
tării și înfloririi econo- 
mieo-sociale fără prece
dent, o epocă, de mărețe 
înfăptuiri 
gîiidirea 
a

4

plan pe mină"- Care este 
realitatea ? în 19 iulie 
mina a extras cu 1 131 
tone de cărbune inai pu
țin decît sarcina zilei. în 
20 iulie producția reali
zată a crescut față 
ziua precedentă, cu 
proape 700 de tone, dar 
a rămas tot sub nivelul 
sarcinilor, de această 

Este de fapt dată cu 490 de tone.
Este adevărat, a avut loc 
o creștere de producție 
de la o zi la alta, dar 
sarcinile de plap au ră
mas tot nerealizate.

La mina Dîlja, după 
părerea directorului mi
nei, ing. Aurel Marhan, 
încă din 16 
ția extrasă 
se ridice la 
In 19 iulie, 
ția realizată era doar de

în 15 iulie, directorul 
minei Paroșeni, ing. E- 
meric Kovacs, se angaja 
în numele colectivului 
pe care-1 conduce; „De 
luni (19 iulie — n.n.) 
vom extrage la plan". In 
19 iulie colectivul minei 
a extras peste prevede- 

. rile de plan ale zilei 304 
tone, iar în 20 iulie — 
11 tone.
singura promișiune-anga- 
jament care a fost ono
rată, dovedind în felul 
^feesta că la mina Paro- 
ș’țni s-a făcut o analiză 

. Ojțnejnică. La celelal
te întreprinderi mini
ere situația existen
tă demonstrează că an
gajamentele luate au fost 
formale, fără acoperire 
în fapte.

Directorul minei Petri
la. ing. Benone Costinaș, 941 de tone. în 20 iulie, 
afirma în plenul anali
zei că „începînd de luni 
(19 iulie — n.n.) voni re
aliza planul, vom atin
ge nivelul sarcinilor de

de
a-

iulie produc- 
trebuia sS 

1 450 de tone, 
însă produc-

deșt producția a crescut 
Ia 12.90 tone, tot nu s-a 
atins nivelul promis de 
1450 de tone. Comenta
riile sînt de prisos.

Directorul I. M. Live
zeni, ing. Ion Diaconu, 
se angaja la rîndul său, 
în numele întregului co
lectiv, că mina va extra
ge din 16 iulie 1500 de 
tone, producție atinsă în 
19 iulie (1506 tone) dar 
care a scăzut la 1176 
tone în ziua următoare 
(20 iulie).
, Mina Anlnoasa, deține 
tristul record al necon- 
firmărjlor, de parcă in
ginerul șef al minei, ing. 
Teodor Cosnia, cel care 
se angaja în numele co
lectivului la creșteri de 
producție, nici nu ar fi 
fost niciodată pe la a- 
ceastă întreprindere, iar 
preliminar ele-angajament 
le-ar fi întocmit după 
„ureche", din „auzite".

Dorin GHEȚA

luminată de 
revoluționară 

tovarășului N ic o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. A- 
cuin, ’după 17 ani de la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. practica, viața, 
confirmă în mod strălucit 
hotărîrile și orientările 
partidului, hotărîrî care 
au condus la progresul 
multilateral al țării pe 
calea luminoasă a socia
lismului.- In Valea Jiului 
o dezvoltare edificatoare 
a cunoscut și baza teh- 
nico-mațerială a mineri
tului. Dotările tehnice, 
noile .și modernele utilaje 
care fac mai ușoară și 
mai spornică munca mi-

nerilor, îmbunătățirea a- 
eraj ului, a protecției.. 
muncii în subteran, prin 
modernizările survenite 
în acești ani constituie 

. Pro
ducția de cărbune. a țării 
— ia realizarea căreia 
bazinul nostru carboni
fer își aduce o importan
tă contribuție — a cres
cut în 20 de ani de la 
10,3 milioane țone cit 
era în 1960, la peste 55 
de milioane tone în 1980. 
Pe harta economică a 
municipiului Petroșani, 
alături de numeroase alte 
obiective, au apărut noi 
mine ~ LI
și I. M. Bărbăteni. 
mina Lonea a fost 
în funcțiune un puț 
schip și o modernă 
stalație de urmărire 
control a fluxului produc
ției din subteran pînă la 
suprafață. Puțuri cu 
schip au mai fost puse 
în funcțiune la minele 
Petrila, Dî'lja, Livezeni, 
Vulcan, Paroșeni și U- 
ricani. La mina Lupeni 
6€ află în stadiu avan-

I. M, Livezeni
La 

pus 
cu 
in

și

sat de execuție cea mai 
mare instalație de ex
tracție cu schip din țară. 
Constructorii din1 cadrul 
întreprinderii de con
strucții și montaje mini
ere, cei care au realizat 
pas cu pas, an de an și 
cincinal de cincinal in
vestițiile miniere au mai 
făurit ■ îil acești ani, la 
toate cele zece întreprin
deri miniere din Valea 
Jiului numeroase alte o- 
biective. Așa sînt bună
oară, stațiile moderne de 
eompresoare, funiculare. 
ateliere, complexe admi
nistrative la Uricani, 
Lonea, Bărbăteni și Li
vezeni, cantina pentru 
mineri de la Petrila și 
Lupeni, instalații de dis- 
pecerizare a producției. 
Numai în acest an, har
nicii constructori de pe 
șantierele I.C.M.M. 
raportat -punerea 
funcțiune a stației
eompresoare din Lupeni, 
tablouri de distribuție a

Viorel STRAUȚ

au 
în 
de

A
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sfîrșitul zilei de 
marți, colectivul Carierei 
Cîmpu lui Neag raporta 
depășirea sarcinilor de

pe primele două de- 
ale lunii iulie, cu
tone de cărbune, 
plusul cumulat de 

-eputul anului înre- 
miercuri dimineață

plan 
cade
1 660
astfel 

în
■ i

la 
gist 
00 71:
SU

e!

tone,
.•atare

■ t-? în

adaugă celor 
realizați în pluș 
semestru al a- 
obținerea ace< 

• și-au adus > 
contribuție deosebită fra
ții Nicolae. Ștefan și Fran- 
cisc Szatmari, soții Maria 
și Blăguț Pătruț, Ion Son- 
eolios din cadrul formației 
d" ex avatoriști și buldc- 
zer.ști familia do soadori-

o a dă,
138 730 
în primul 
nului. La < 
tor succese

se 
mc

frezori Ana, Mihai Chis- 
tol si Goluța Lang, Maria 
și Pantelimon Todea, con- 

Dumitru 
Mihă- 

de la
Con- 

Victor 
itobaza 
șl Va- 

\uto-

ducătorii auto
Argint, Constantin 
iescu, Vasiie lanc 
.autobaza C.M.V.J 
sțantin Vienescu, 
S; i; i n de 'a A 
I T A Pe’ - m: 
sile Jureoni. tu. :a 
baza l T. A.

Brigada condusă de 
minerul Simion Rus din 
cadrul sectorului II al 
I.M. Lupeni se numără 
printre formațiile con
secvente în depășiri de 
plan. în imagine, schim
bul condus de Petru 
Secară din brigada a- 
mintită, Ia ieșirea din 
Șut.

Foto : Cristian ȘTEFAN
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Ambalajele să intre operativ in 
circuitul aprovizionării populației I

Ieri, 21 iulie, s-a aflat 
la magazinele alimentare 
o mare cantitate de am
balaje. Le-a putut vedea 
toată lumea. Le-am „cău
tat" și noi pentru a. le 
pune în... valoare..

Magazinul nr. 16 (șef de 
unitate Maria Barcan). In 
fața și în spatele maga
zinului, lăzi goale și pli
ne cu ambalaje de Sticlă 
în cinci
puncte diferi
te. Răvășeala 
ambalajelor a 
fost provoca
tă de strămu
tarea maga
ziei punctului 
de achiziții datorită con
strucției rețelei de termo- 
ficare pe malul Maleii.

de 
de
Fi-
su- 
pe

măsura necesară ; o 
mașină pentru ridicarea a 
circa 200 de lăzi pregătite, 
în fața magazinului se a- 
fla însă o grămadă de 
butoaie, boxpaleți, toate 
goale. Cum I.C.R.A. nu ri
dică de la 
ambalaje ', 
ceste 
șansa 
cate 
și pregătirea lor. .Șefa de 
unitate s-a angajat să re
alizeze aceste operațiuni 
— și să lichideze aspec
tul de dezordine întreținut 
în piața orașului de aglo
merarea ambalajelor —

încă în cursul zilei de ieri. 
Deoarece colectivul maga
zinului nr. 16 depune o 
susținută activitate de a- 
chiziționare de la popu
lație a sticlelor și borca
nelor — numai in prime
le două decade ale lunii 
iulie el achiziționîn.d pes
te 60 000 de astfel de am
balaje —, am acordat 
credit cuvîritului șefei de 

unitate. Con
centrarea o- 
perațiunilor 
cu ambalaje 
în cel mult 
două locuri 
— în magazi
ne .și la chioș

cul de achiziții —. răinîne 
ca o problemă pe care con
ducerea l.C.S.A. și. A.P. 
trebuie s-o rezoh'e la timp 
la acest magazin.

Magazinul nr. 13. Șefa 
dc unitate, Elena Gavri- 
lescu, ne-a prezentat situ
ația : lăzi din 
plastic pline cu 
borcane pentru 
port. Măsura
colectivul magazinului 
le scoată la încărcare, iar 
o mașină a I.C.R.A. să le 
transporte dimineață la 
depozit Pe trotuarul din 
fața magazinului se aflau 
însă o grămadă de lăzi. 
„Le-am scos pentru depu
nerea ih; ele a sticlelor și 
borcanelor pe care elevii 
Liceului economic,., ne-au 
promis "ă le aduc azi". E- 

Tomă ȚĂȚARCA

LA FAȚA LOCULUI 
împreună cu directorul 

sucursalei I.C.R.A., 
loan Carabă

„Avem nevoie zilnic 
cel puțin : un transport 
ambalaje de la chioșc", 
ind de față, directorul 
cursalei I.C.R.A. a luat 
loc

magazine decît
.pline" nici a- 

nu aveau 
a fi ridi-

lăzi
■de

decît după sortarea

lernn și 
sticle și 
un trans- 
stabilită 

să

iGantirnuir^ (n gag q ' a.
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Sindicatele — implicate activ 
în promovarea noului, în 

extinderea >experienței avansate
în contextul adîncirii 

democratismului orindui- 
rii noastre, ca - efect di
rect al orientărilor date 

Congresul al lX-lea 
partidului, organizați- 
de sindicat și-au spo- 
an de an contribuția 
dezvoltarea activității

de 
al 
ile 
rit 
la 
economice. Semnificative, 
pentru unitățile miniere 
din . Valea- Jiului, sint 
preocupările pentru ex
tinderea experienței po
zitive, pâ'ntru stimularea 
gîndirii novatoare în ve
derea obținerii unor re
zultate mereu înabunăță- 
t'te.

La mina .Petrila, tova
rășul loan Penu, pre
ședintele comitetului de 
sindicat pe întreprinde
re, ne pune ta temă cu 
o seamă de acțiuni care 
reflectă gradul de impli
care a organelor și or
ganizațiilor de sindicat 
în viața întreprinderii. 
„Climatul deosebit de fa
vorabil, creat prin pro
movarea unui democra
tism real, declară inter
locutorul, constituie pen
tru colectivele de' mineri ; 
un neprețuit sprijin în 1 
acțiunea de promovare a 

eforturile de 
tehnologiilor 

Cînd spun a- 
in vedere fap-

de puțin 
cu succes 
avansată în

ță, .cu grinzi îngropate 
în vatră.

Comitetul . sindicatului

noului, in 
aplicare a 
avansate, 
ceasta am 
tul că în minerit promo
varea noului este rezul
tatul unui efort colectiv, 
de gîndire în primul 
rînd, apoi de transpu
nere în practică11.

Un argument, în acest 
sens. îl intîlntai la sec- 
<__________________

abataj el oi1 acordă atenție nu numai
Aflăm detalii metodelor 

noi, ci și 
pe baza 
organizări 
a muncii 
superioare. Este cazul u- 
nor formații ca cele con
duse de Ștefan Alba, 
Francisc Kovacs, Petru 
Kineses și alții. O recentă 
inițiativă a comitetului de 
sindicat și c.o.m., după 
cum ne-a declarat tova
rășul loan Penu, s-a sol
dat cu rezultate bune: 

" „Pentru a cîștiga un plus 
de experiență, intr-un a- 
bataj dotat cu complex 
mecanizat din sectorul 
VI, întreaga brigadă a 
făcut un schimb de ex
periență la un loc de 
muncă similar, de la 
mina Paroșeni11.

în lumina orientărilor 
date de Congresul al 
lX-lea al partidului și în 
spiritul perfecționărilor 
aduse ulterior prin adîn- 
cirea cadrului democratic 
cu noile principii ale 
a utocon ducerii muncito
rești și autogestiunii, sin
dicatele acționează tot 
mai mult pentru extin
derea experienței poziti
ve, pentru îmbunătățirea 
rezultatelor economice și 
a condițiilor de muncă,_ 
contribuind efectiv la" 

potențialului 
productiv ui întreprinde
rilor miniere.

torul 1 care 
timp aplică 
o tehnologie 
susținerea 
frontale.
de la ing, llarie Bora, 
președintele comitetului 
sindical de secție: „Este 
vorba despre aplicarea 
tavanului de rezistență. 
La ora actuală încă două 
sectoare de la mina 
noastră sint interesate de 
modul în care aplicăm 
această originală tehnolo
gie de lucru“.în mod evi
dent, metoda contribuie la 
eliminarea surpărilor’ în 
abataj, la reducerea e- 
fortuluî fizic, la econo
misirea unor mari canti
tăți de material lemnos, 
ia întărirea securității 
muncii. „Ca orice meto
dă nouă, completează 
ing. llarie Bora, , ea con
tribuie substanțial la 
creșterea productivității 
muncii. Un calcul sumar 
ne arată că la acest im 
dieator, se realizează un 
spor de peste 2 tone/ 
post11.

în cadrul sectorului I, 
aflăm în continuare, a 
fost deschisă o nouă zonă 
care va beneficia de re
zultatele experienței do- 
bîndite prin aplicarea ta
vanului de re;
preconizează, 
nea, ca ta ** 
unde peste , 
va avea loc i 
tehnologică, susținerea a- 
batajelor să fie asigurată 
tot cu tavan de rezisten-

:zistență. Se
de aseme-
stratul V,

puțin timp 
o premieră creșterea

REVIRIMENTUL PRODUCȚIEI
de pian zilnice' și lunare 
(singura de fapt cu pla
nul lunii 
depășind nivelul 
derilor la zi cu - 
1 (500 tone

Ce a însemnat pentru 
/Combinatul ‘minier Va
lea Jiului, pentru. presti
giul mineresc al bazinu
lui nostru carbonifer ne- 

, onorarea acestor preli- 
minare-angajament ? Un 
minus după, încheierea 
celei de’ a doua decade, 
de peste 123 000 de tone, 

a- 
de-

a

(Urmare din pag. 1)

Altfel cum șă ne expli
căm că în loc de 3 250 
de lone cit se angaja in
ginerul șef că va realiza 
mina începînd din 
lie, s-au extras 
tone în 19 iulie, 
tone în 20 iulie ?

la zi. realizat) 
preve- 

peste 
de cărbune.

tehnologice 
brigăzilor care 
unei temeinice 
a producției și 
obțin rezultate

Ion MUSTAȚA
J

O vastă experiență, 
excelent organizator al 
brigăzii pe care o con
duce, iată, lapidar, bi
ografia exemplară a lă
cătușului mecanic loan 
Tănasă de la I.t.M.P.

Foto ;
O. CRAIOVEANU

ti

19 iu- 
2 358 
2 244 

De, 
1 000 de tone în sus, în
jos...

Neconfirmări mari stat” 
și la mina Vulcan, care 
după afirmațiile directo
rului, ing. loan Dumi- 
traș, trebuie să extragă 
din această săptămtaă 
4 800 de tone dar reali
zase 4 055 tone în 19 iu
lie și 3 690 în 20 iulie.

Mai amintim necon- ■ 
firmările de la Băr
băteni — față de 
1700 cît promitea direc
torul minei, ing. Ovidiu 
Avramescu, producția 
realizată în 19 Iulie era 
de 1119 tone, iar în 20 

‘ iulie de 1410 tone, 
pentru ca la celelalte 
două mine — Lupeni și 
Uricani — termenele de 
creștere a producției de
pășesc data de 20 iulie 
și vom reveni la scaden
țele respective.

Trebuie șă mai amin
tim că la nivelul combi
natului mai există o u- 
nitate minieră — cariera 
Cîmpu Iui Neag — care 
și-a realizat prevederile

minus mai mare cu 
proape 8 000 de tone 
cît întreaga restanță 
primului semestru.

Cu toate -acestea subli
niem că în 
două zile ale 
producția de cărbune ex
tras la nivelul Văii Jiu
lui a crescut, ceea ce 
este un pas înainte, dar 
încă nu la nivelul an
gajamentelor formulate, 
cu atît mai mult, eu cit, 
unele dintre acestea nu 
se ridicau pină la înde
plinirea prevederilor de 
plan. Aceasta mai în
seamnă că trebuie acți
onat cu mai multă fer
mitate pentru asigurarea 
plasării abatajelor, îm
bunătățirea aprovizion ă- 
rii fronturilor de lucru 
și, îndeosebi, pentru în
tărirea disciplinei mun
cii și tehnologice.

ultimele 
decadei,

3 ÎN ORAȘUL Vulcan 
a început construcția unei 
ferme-crescătorii de porci
ne a I.A.C.C.V.J., prima 
de acest fel din munici
piul nostru, Prin valorifi
carea resurselor locale, a- 
ceasta va asigura condiții, 
mai bune de autoaprovizi- 
onare cu carne.

■ AMENAJĂRI,
pînd de vineri, 100 de e- 
levl ai liceelor industrial

înce-

și chimic din Lupeni par
ticipă, zilnic, la. lucrările 
de taluzări, nivelări și a- 
menajări ale zonei de agre
ment „Brăița11. Liceenii din 
Lupeni vor fi prezenți la 
acțiunile de bună gospodă
rire și înfrumusețare pîriă 
în ziua de 31 iulie.

■ ÎMBUNĂTĂȚIRI ÎN 
PARCUL AUTO. Șeful 
autobazei A, U. T. L. Pe
troșani. sing. Emil Gavri- 
lescu ne anunță că parcul 
de autovehicule destinat 
transportului ta comun și-a 
sporit zestrea cu trei au
tobuze articulate, aflate

RÂSPUNDEM 
CITITORILOR
• GHEORGIIE BACA-' 

IAN, Lonea; Decretul 
Consiliului de‘Stat la care 
vă referiți, prevede că : 
„Pentru plitele electrice 
se stabilește tariful de 0,65 

kWh pentru un consum 
120 kWh lunar11. -Pen- 
aceasta însă șolicitan- 

. trebuie să completeze 
o cerere tip către S.D.E.E., 
din care să rezulte cum că 
nu deține nici o altă sur
să de combustibil pentru 
prepararea hranei (gaze 
naturale, butelie de gaze 
lichefiate ele), iar în spa
țiu nu posedă coș de fum 
care să permită prepara
rea hranei pe sobe. Apar
tamentul dv. este prevăzut 
cu coș, iar 
sionar din 
nei unități 
toare de C. M. V. J, 
miți 2 tone de cărbune, 
așa că nu beneficiați de 
clauza de care vorbiți.

DEZVOLTAREA INVESTIȚIILOR MINIERE
(Urmare din pag. 1)

lei 
de 
trti 
tul

ca pen- 
cadrul U- 

aparțină- 
pri-

• COSTACHE CAPRIȘ, 
Paroșeni: Propunerea 
privind reconsiderarea 
niei de transport în 
mun Bărbăteni 
ești,

dv, 
li- 

co-*
Corc

ești, va fi analizată, 
împreună cu alte sugestii 
și propuneri făcute de că
lători.

■3K

t
c -
i fc

■

k

I I 
IR
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■
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energiei electrice, stații 
de transformatoare la 
Sțermlnos, dișpeceriza- 
rea minei Lupeni,. tele- 
scaun Straja, cite 105 
garsoniere pentru. tinerii 
nefamiljști la Lupeni, 
Vulcan și Aninoasa, in
stalația de extracție și 
stația de ventilatoare de 
ia' Petrila-Sud, funicnla- 
rul de la Corc
ești, precum și alte 
lucrări din incintele 
întreprinderilor miniere 
de dezvoltare a capaci
tăților de preparare a 
cărbunelui.

Actualul cincinal, la 
finele căruia se. estimea
ză că producția de căr
bune a țării va ajunge 
la peste 88 milioane tone 
anual, reprezintă un . a- 
devărat salt înainte- în 
domeniul investițiilor mi
niere din Valea Jiului. 
Pe lingă numeroasele o- 
bie-ctive aflate în con
strucție și cu termene a- 
propiate de punere în 
funcțiune, cum sint Pre
parați,a Pețrila, marea 
instalație cu schîp de la 
Lupeni, ș.ajn.d., se con-

-

<;/-;

Ambalajele să intre operativ
in circuitul aprovizionării populației

(Urma>e din pag. 1)

levii nu sosiseră. Cît pri
vește argumentul șefei de 
unitate, l-am crede înte
meiat dacă nu ne-am a- 
minti că asemenea . gră
mezi de ambalaje blochea
ză trotuarul din fața ma
gazinului, împingtad 'pie
tonii pe partea carosabilă, 
în moți frecvent.

Magazinul nr 18, Cu o 
zi înainte se ridicaseră 
8 280 sticle de bere de că
tre fabrica de la Hațeg. 
Totuși, incinta magazinului 
era blocată de- circa trei 
transporturi de ambalaje 
pregătite pentru ■ expedi
ere, în plus, patru boxpa- 
Icți erau, da fel, plini cu 
sticle. Alte circa 1 000 di
ferite sticle așteptau in in
cinta magazinului lăzi 
pentru a fi expediate.

deja pe trasee. Peste cinci 
zile, pe străzile munici
piului nostru vor circula 
alte patru noi taximetre.

FOTBALISTICA. 16 
echipe de fotbal ale sec
toarelor minei Lupeni . se 
confruntă într-o amplă 
competiție de masă, dota
tă cu trofeul „Cupa Mi
nerul11. Competiția omagi
ază apropiata aniversare 
a breslei mineritului și 
Ziua eliberării.

■ MANIFESTĂRI. Spi
cuim din programul ma-' 
nifestărilor politico-educa- 
tice și cultural-artistice,

Măsura stabilită : în
cursul zilei de 21 iulie să 
se transporte la depozit 
6 000 de sticle.. Cu toate 
acestea la magazin 
mai rămas circa 12 000 
semenea ambalaje.

Magazinul nr. 8 (șefă 
unitate Maria 
Miercuri s-a expediat 
depozit o mașină de 
balaje. în magazia unită
ții : și în alte puncte se 
mai aflau : 400 lăzi pline, 
40 lăzi de drojdie de bere 
goale (de anul trecut), alte 
60 lăzi din plastic pentru 
același produs, 500 cofe 
pentru bomboane (neridi- 
cate tot de anul trecut), 
3 000 de saci, doi boxpa- 
leți,' de asemenea, plini, și 
alte ambalaje. Văzind la 
fața locului toate' aceste 
-ambalaje am înțeles ■ ta- 
trucitva de ce, fără să vi-

au
a-

de
Burice), 

la 
am-

programate să se desfă
șoare astăzi sub egida a- 
șezămintelor culturale din 
Valea Jiului, La ora 10, 
biblioteca clubului munci
toresc din Uricani găzdu
iește o șezătoare literară, 
sub genericul „Partidului 
și țării, inima și 
La ora 13,30, în 
„Tribunei ideilor11, 
patronată de. Casa 
tură din Petroșani, 
Fabrica de morârit și 
nificație va avea loc 
dezbatere pe tema „ 
pa, un arsenal militar pe'

versul".
cadrul 

acțiune 
de cut

ia
pa- 

o 
,Euro-

zităm împreună magazi
nul, tovarășul director ca
rabă a dispus trimiterea 
unei mașini pentru prelu
area ambalajelor de la a- 
cest magazin. Sîntem însă 
nevoiți să spunem că a- 
ceastă măsură este mult 
prea minoră pentru a des
congestiona magazinul 
ambalaje.

în loc de concluzii: 
dicarea ambalajelor de 
magazine necesită

de

ri- 
la 1 
ca 

Î.T.A. să pună la dispozi
ția sucursalei I.C.R.A. nu
mărul de mașini — în
deosebi cu macara, pentru 
manipularea boxpalețiidr , 
— necesare, dar și condu- 
eerea l.C.S.A. și A.P. să 
dovedească mai multă pre
ocupare pentru pregătirea 
ambalajelor, ' iar/ l.C.R’A. 
să le ridice eu mult mai 
multă operativitate.

I

«

riculos“, După-amiază, 
ora 18, tinerii din Lo.nea 
stat invitați să audieze 
expunerea „Creșterea con
tinuă a bunăstării întregu
lui popor și crearea unei 
noi calități a vieții, scopul 
fundamental al politicii 
partidului nostru11.

Rubrică realizată de
Ion VULPE

*
• țureaza de pe acum alte 
mari înVMfețiții. Astfel 
sint cele din vestul ba
zinului carbonifer, unde 
vor fi puse în funcțiune 
noi capacități de extrac
ție a cărbunelui la mine
le din (timpurile geolo
gice Ho biceni și Valea 
de Brazi, o n,ouă prepa- 
rație a cărbunelui și al
te dotări moderne, prin 
care se va asigura creș
terea capacităților de 
producție și de prepara
re a cărbunelui. în pri
mele 6 luni ale anului-, 
colectivul LC.M.M, a ra
portat depășirea produc- 

.:ției globale cu aproape 
un milion de lei. Fău
ritorii investițiilor mini
ere au devenit ei înșiși, 
între timp, alți oameni. 
Și-au împlinit visuri și 
-aspirații care altădată le 
erau inaccesibile. Au do- 
bîndit noi cunoștințe 
profesionale, garanție- si
gură a realizării cu pie
ces a marilor obiective 
din. minerit, care vor 
materializa în munici
piul nostru politica parti
dului. de înflorire a per
sonalității umane și de 
progres.

I

.....................................
TENIS DE MASA *

Daniela Pădurarii 
confirmă

La Hollabrunn (Austria), 
în cea de-a 25-a ediție a 
campionatelor europene de 
tenis de masă, rezervate 
juniorilor, reprezentativa 
feminină a României a 
întrecut toate partenerele 
din seria preliminară, fără - 
a pierde' măcar un punct: 
2—-0 cu Turcia, Norvegia 
și Polonia. Luni după-a- 
miază, în cadrul griipeloi1 

; semifinale, în confrunta
rea cu formația tricoloră, 
aceeași soartă (l)—3) a a- 
vut-o și reprezentativă 

; gazdelor, urniind ca parti- : 
da dintre România și An
glia (învingătoare cu 3—1 
asupra Austriei) să decidă 
formația calificată în .rin
ei ,u.l. celor patru finaliste. 
Știrile de la actuala ediție 
a europenelor- de tenis de 
masă oferă un prilej. în . 
pluș de bucurie iubitorilor 
sportului din Vale, fiind
că, alături de .Judith Bor- 
bely, șansele reprezentati
vei noastre sint apărate de 
Daniela /Pădurarii, după 
cum se știe, legitimată la 
divizionara A din Petro
șani C.S.Ș. !- C.F.R. Com
portarea Danielei. în con
textul evoluției celorlalte 
talente ale Văii, confirmă 
convingerea eă acest sport 
poate și trebuie să aibă 
parte de o atenție sporită 
în rîndul pionierilor dar și 
al sportivilor de perfor
manță din municipiul nos
tru. (IV.).
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1965

COMGRElUL

țel unic
Patriei, tot mai mult cărbune!

de
Economia Văii Jiului 

industria extractivă și 
preparare a cărbunelui, 
construcția de mașini mi» 
niere — a cunoscut în cei 
17 ot" co i au trecut de 
la remarcMbiM Congres al 

....IX-lea, anii luminoși ai îm
plinirilor socialiste, a cu
noscut o dezvoltare impe
tuoasă. S-au modernizat 
întreprinderile miniere, care 
și-au îmbogățit an de an 
zestrea tehnică cu utilaje, 
mașini și instalații miniere 
din ce în ce mai comple
xe, menite să sporească 
producția de cărbune ex
tras și să ușureze, în a- 
cetași timp, munca mine
rului. Omul din adîncul mi
nelor și-a perfecționat con
tinuu nivelul cunoștințelor, 
desăvîrșindu-și pregătirea 
profesională, policalificîn- 
du-se. Minerul de azi, 
mmer-tehnician, a înlocuit 
lopata și pichamerul cu 
complexe mecanizate și 
combine de înaintări, mî-

nuîește cu randamente 
sporite mașinile de încăr
cat, cărucioarele de perfo
rat,. supraveghind fluxurile 
de benzi pe care șuvoiul 
negru al energiei subtera
ne curge neîntrerupt.

Modernizarea mineritului, 
creșterea producției de 
cărbune extras a atras 
după sine dezvoltarea uni
tăților de preparare a căr
bunelui care și-au îmbună
tățit fluxurile tehnologice 
pentru a înnobila rodnicia 
muncii minerilor, 
spori necontenit 
cărbunelui extras.

La rîndul lor, 
topi de mașini

pentru a 
calitatea

construc- 
.... ....... miniere
și-au adaptat fluxurle teh
nologice la cerințele mi
neritului, tranșpunînd 
viață una dintre cele mai 
importante sarcini trasate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, înfăptuirea con
secventă a programului de 
mecanizare a principalelor

în

Trepte ale dezvoltării impetuoase:
1965
• Minele Văii. Jiului nu aveau -in dotare nici 

un complex mecanizat.
• Printre cele mai importante lucrări execu

tate la’ U.R.U.M.P. (azi I.U.M.P.) : s-au reparat 30 
de 
de 

locomotive electrice, pompe centrifuge, mașini 
încărcat, greifere și culbutoare etc.
1970 ■ .. .
• L^Sâina Paroșenî șe introduce primul utilaj 
mare productivitate — un complex de tăiere șide 

susținere mecanizată.
1975
• Funcționau 

bune și nu. exista 
steril.

1989
• La I.U.M.P 

de complex, 
ne de abataj.

1982
• în dotarea întreprinderilor miniere se află 

47 de complexe mecanizate și 61 de combine de 
înaintări în cărbune si steril.

sc aflau în execuție cinei tipuri 
se de susținere și două tipuri de eombi-

9 combine de înaintări în câr
mei o combină de înaintări în

-

• CI AKȚ DE V ALEA JIULl I

In ultimul an al cincinalului 1976—1980 intrau 
în funcțiune, la Uricani, două noi unități econo
mice pare aveau să contribuie ia diversificarea pro
ducției municipiului nostru, adueînd noi meserii în 
Valea Jiului ; unitățile de exploatare și preparare 
a cuarțului, unități economice care, deși tinere, stat-., 
în plină afirmare livrînd deja beneficiarilor dio 
țară materia primă necesară — cuarțul.

1982

MINERITUL VĂII JIULUI
Valea Jiului vă continua să ocupe locul cel mai important în asigurarea i 

cărbunelui de calitate nu numai pentru energie, ci si pentru industria metalurgică1’ 
NICOLAE CEAUSESCU

ții
lor miniere al cărui
nu

MM

ani în 
numai 
mini-

5' 
se con- 
mecani- 
abotqj 

u-

vedere parțială din cadrul atelier ului de repa
rații mașini miniere, una dintre secțiile fruntașe 
ale I. R. I. U. M. Petroșani.

lucrări din subteran, 
colo unde pînă nu 
mult, doar cu 10-15 
urmă, se executau 
reparații de utilaje 
ere și se confecționau li
nele piese de schimb 
subansamble, azi 
struiesc complexe 
zate, combine de 
și foreze, instalații de 
mectat stratele groase. în 
același timp a luat ființă 
o întreprindere de repara

și întreținere a utilaje- 
scop 

este altul decît acela 
de a veni în sprijinul mi
nerilor.

Acțiunile celor trei mari 
categorii de activități eco
nomice - extractive, de 
prelucrare a cărbunelui și 
de construcții de mașini și 
instalații miniere — converg 
spre un singur țel — țării, 
economiei naționale cit 
mai mult cărbune și de cit 
mai bună calitate I J

Aspect de muncă din 
cadrul halei de montare 
a combinelor CA-I și 
CA-2 de la I.U.M. Pe
troșani.

Două utilaje
în premieră absolută

în ultimii ani la mina 
Uricani au fost introduse 
și puse în funcțiune două 
utilaje de mare complexi
tate și productivitate.

Pentru prima dată în 
Valea Jiului și în mineri
tul țării se pune în func
țiune un complex de îna
intări în steril care are în

dotare printre altele si
Tot 

mineritul 
carboni- 
și pune

dispozitiv laser, 
premieră pentru 
bazinului nostru 
fer se introduce 
în funcțiune cel mai mare 
complex mecanizat pentru 
abataje, complex mecani
zat cu o deschidere 
peste 4m.

O nouă meserie a apărut în subteranul Văii 
Jiului în anii luminoși ai împlinirilor socialiste — 
minerul mecanizator — un veritabil miner-tehni- 
cian care stăpînește cu siguranța cunoscătorului 
coloșii de oțel, complexele mecanizate. In imagine, 
brigada unui veteran al mecanizării complexe din 
Valea Jiului, minerul șef de brigadă Titu Teacen- 
co, de la I. M. Paroșenî.

9 IN PLIN PROCES UE MODERNIZARE
Preparațiile cărbunelui din Valea Jiului — cele 

de la Lupeni, Petrii a și Coroești — sînt într-un 
continuu ■ proces de modernizare impus.de 'necesi
tățile’ economiei iraționale care are nevoie de tot 
mai mult, cărbune de calitate superioară. Printre 
altele evidențiem lucrările care au condus la îm
bunătățirea fluxului de preparare „a cărbunelui pen
tru cocs.

Foto : Șt. NEMECSEK

Sprijin efectiv minerilor
înființată în ultimii 5 ani, I, R. I. U. M. Pe

troșani, prin profilul stabilit —■ întreprindere de 
reparații și întreținere a utilajului minier — se do
vedește ' pe zi ce trece de un tot mai real folos 
pentru minerii Văii Jiului. Dintre cele mai im
portante lucrări pe care le execută amintim con
fecționarea de stîlpi hidraulici și armături TH, pro
ducerea și asimilarea de piese de schimb pentru 
utilajele miniere, reparații capitale la mașinile și 
instalațiile miniere complexe, la combinele de aba
taj și de înaintări, acordarea de asistență tehnică 
de înaltă calificare și executarea lucrărilor de 
introducere și montare a complexelor mecanizate 
în subteran, executarea unor dispozitive de mică 
mecanizare printre care se numără monora- 
iurile de tip ușor și greu și mașinile de montat 

' prefabricate din beton și arce pentru profile gre
le de mină.

CU
Cel

@ TELEVIZIUNE 
■CIRCUIT ÎNCHIS.
mai mare și mai specta
culos pas făcut pe calea 
modernizării m i ceri tul ui
Văii Jiului îl constituie 
introducerea și punerea 
in funcțiune la mina Pa-. 
roșe-ni (port-drapelul nou
tăților tehnice din bazinul 
nostru carbonifer) a pri
mei instalații de televiziu
ne eu circuit închis. De la 
dispecerul minei, pe eera- 
ncle-monitor pot fi obser
vate cîteva puncte de con
centrare a producției, 
puncte din fluxul de eva
cuare a cărbunelui. Supra
vegherea directă dă posi
bilitatea intervențiilor o- 
perative în caz de nevoie 
și se creează astfel ,,cale 

, liberă" cărbunelui spre 
ziuă.

$ CEA MAI MARE IN
STALAȚIE DIN ȚARA. 
La mina Lupeni, constric
torii de la Yc.M.M., fău
resc cea mai mare insta
lație de extracție cu schip 
din țară, obiectiv de in
vestiții de o deosebită va
loare pentru dezvoltarea 
producției de cărbune de 
ta cea mai importantă 
producătoare de cărbune 
eocsificabil din țară. Cali
tatea lucrărilor și ritmu
rile înalte de execuție vor 
conduce- la finalizarea 
grabnică a acestui obiec
tiv, care va deveni un 
sprijin real în sporirea 
producției de cărbune de 
la mina Lupeni, a produc
ției de cărbune pentru 
cocs de care are atlta ne
voie siderurgia românească.

impus.de
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Articole și comentarii, consacrate 
a României socialisteexterne

In presa din diferite 
țări ale lumii au apărut 

, articole și comentarii con
sacrate politicii externe a 
României socialiste, pozi
ției constructive și i iniția
tivelor țării noastre în 
vederea soluționării 
rilor probleme care
fruntă lumea contem
porană. personalității se
cretarului general 
Partidului Comunist 
mân. președintele 
blicii Socialiste 
tovarășul

. Ceausescu.

Dia
con-

al 
Ro- 

Repu- 
România, 

Nicolae 
De asemenea, 

sînt prezentate pe larg re
alizările poporului român 
în anii edificării socialis
mului.

Revista „The Athenian" 
a prezentat pe larg, în 
articolul „Grecia și Balca
nii" pozițiile țării noastre 
în principalele probleme 
care se referă la zona bal
canică.

De asemenea, se 
că ideea unei zone 
arme nucleare a fost 
zentată pentru prima 
de către România șj 
susținută cu fermitate 
președintele 
Ceaușescu.

Un spațiu important

arată 
fără 
pre
dată 
este 

de 
Nicolae

este acordat în articol re
lațiilor dintre România 
și Grecia.

Două grupuri principale 
de presă din Sri Lanka, 
respectiv „Associated
Newspapers of Ceylon" și 
„Times Group" au publicat 
în principalele lor ziare, 
„Cey Ion Daily Nevvs", co- 
tidianul cu cel mai mare 
tiraj din această țară, și 
„The Sunday Times", im
presiile lui. A. H. Rajkot- 
wăla, președintele Camerei 
de comerț și vicepre
ședinte al camerelor de 
comerț Și industrie, cule
se cu prilejul vizitei sale 
în țara noastră.
'în ambele ziare se evi

dențiază că „progresul în
registrat în România, sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ceausescu, a cărui 
chemare vibrantă către 
poporul său vizează pro
gresul economic al țârii și 
al, poporului, este cu ade
vărat remarcabil, iar re
zultatele lor sînt exem
plare pentru alte națiuni".

Revista argentiniană 
„Nueva Presencia" a pu
blicat un amplu articol 
privind dezvoltarea econo-

rcmar- 
acestui

relativ

mică a României, 
cînd dinamismul 
proces.

într-o perioadă 
scurtă — scrie revista —
România s-a transformat 
într-un stat cu o indus
trie modernă, în plină dez
voltare și cu o agricultu
ră într-un continuu proces 
de modernizare.

Ziarul marocan „Al Ba- 
yane" a publicat un am
plu articol intitulat „Româ
nia — program pentru 
progresul liber și indepen
dent al țării".

Sînt inserate prevederile 
planului pe 1982 de dez
voltare economică a țării, 
un accent deosebit fiind 
pus pe calitate și perfec
ționarea continuă a între
gii activități de conducere, 
planificare și organizare 
eco nomico-soci ală.

„Un obiectiv de prim- 
ordin urmărit de poporul 
român — se arată — re
zidă în desăvîrșirea pro
fundelor schimbări calita
tive, bazate pe acumulă
rile cantitative anterioare, 
pe realizările obținute în 
toate domeniile de activi- 
tate“.

(Agerpres). 
federală a Ti-

So- 
a 

de

BONN 21
Conducerea 
neretului Muncitoresc 
cialist German (SDAJ) 
chemat la organizarea
acțiuni împotriva șomaju
lui în rîndul tineretului și 
împotriva intensificării 
înarmărilor NATO. în
tr-un apel adresat tinerei 
generații din R. F, Germa
nia, conducerea ȘDAJ: șu- 
bliniază că adevărata cau
ză a șomajului și ă pe- 
nuriei de locuri de califi
care profesională pentru 
tineri o constituie politica 
de înarmare." „Această po
li ti că — se subliniază în 
apel — înghite mijloace 
financiare' provenite din 
impozite care sînt strin
gent necesare pentru în
făptuirea unui program de 
combatere a șomajului în 
rîndul tineretului". De a- 
ceea, în apel se propune

(A-

STATELE UNITE
VOR CONTINUA SĂ APLICE 

O POLITICĂ MONETARA 
STRICTĂ

(A-

DOCTORUL DOCENT 
Gheorghe Marinescu Din- 
izvor, medic primar, șef 
de secție la spitalul de 
boli infecțioase „Victor 
Babeș" din București, a 
fost ales vicepreședinte al 
Federației internaționale 
de boli infecțioase și pa
razitare, de cel de-al 
VIII-lea Congres al Fede
rației.

GUVERNUL CONSER
VATOR al primului mi
nistru Margaret Thatcher 
a anunțat intenția de a 

unui investitor par-

autoriza vînzarea aminti
tă.

vinde

ticular compania de stat 
„British Telecom", care 
controlează rețeaua națio
nală de telefoane. Anun
țul în acest sens .a fost 
făcut de ministrul indus
triei, Patrick- Jenkin, care 
a precizat că guvernul va 
prezenta în Parlament un 
proiect de lege care — 
dacă va fi aprobat — va

din
cu a-

care

COMISIA NAȚIONALA 
A TINERETULUI 
Ghana va organiza, 
jutorul studenților
pleacă în vacanță în sa
tele lor, cursuri de alfa
betizare, ce se vor încadra 
în campaniile naționale 
destinate lichidării anal
fabetismului în această 
țară, relatează agenția gha. 
neză de presă GNA.

WASHINGTON 21 
gerpres). — Adresîndu-se 
membrilor unui comitet 
senatorial, președintele Q- 

• ficiului Federal țle rezer
ve al SUA, Paul Volcker, 
și-a reafirmat hotărîrea 
de a continua să aplice 
o politică monetară stric
tă, în scopul contracarării 
inflației. - Susținîndu-și 
punctul de vedere, Volc
ker a fost confruntat cu 
opiniile unor senatori 
care au apreciat că, prin 
dobînzile ridicate pe care 
le determină. respectiva 
politică financiară duce 
la numeroase falimente și 
prelungește recesiunea — 
relatează agenția France 
Presse.

ca lupta împotriva șoma
jului juvenil să se desfă
șoare sub deviza „muncă 
în loc de rachete 1",

*
WASHINGTON 21

gerpres). — în favoarea u- 
nor măsuri concrete de 
frîiiare a cursei înarmări
lor și a menținerii unei păci 
durabile în lume -s-a pro
nunțat cofondatoțul și șe
ful Institutului SUA pen
tru cercetări politice, Ri
chard Barnet, în buleti- 

. nul „Arms Control Today", 
el a apreciat că o mărire 
a potențialului de arme 
nucleare nu duce la întă
rirea 
Unite, 
„Cursa 
face decît să 
pericolul unei confruntări 
militare", a subliniat Ri
chard Barnet, adăugind că 
încheierea unui acord în
tre SUA și URSS asupra 
înghețării arsenalelor lor 
militare ar crea, fără în
doială, o situație politică 
favorabilă operării unor 
reduceri substanțiale ale 
înarmărilor. Omul de ști
ință american a subliniat 
că țelul principal trebuie 
să-l constituie dezarmarea 
generală și totală.

securității Statelor 
ci dimpotrivă, 
înarmărilor nu 

amplifice

PARLAMENTUL FRANCF-X 
A ADOPTAT PROIECTUL 

DE LEGE PRIVIND 
BLOCAREA PREȚURILOR 

Șl VENITURILOR

PARIS 21 (Agerpres). • 
Parlamentul francez a < 
doptat definitiv proieeti 
de lege guvernamenti 
privind blocarea prețurilt 
și veniturilor, inițiat J, 
contextul devalorizării di 
luna trecută a francul! 
— relatează agenția Frai 
ce Presse. Moțiunea c 
cenzură depusă de opoz 
ția gaullistă’ și giscardian 
împotriva proiectului. î 
privința căruia guvern» 
și-a angajat -responsabiliti 
tea la cea de-a treia i 
ultimă citire în Adunare 
Națională, a fost respins 
de majoritatea guvern £ 
mentală, ceea ce în mo 
automat a atras adopts 
rea proiectului de leg, 
Bloeînd prețurile și ven. 
turilte pe o perioadă u 
patru luni, legea urmăres 
te reducerea pînă la f 
nele anului în curs 1 
mai puțin de 10 la sut 
a ratei inflației din țari 
Deoarece însă măsura îr 
tîmpină opoziția a nume 
roase categorii socio-prc 
fesionale, sînt de prevăzu 
pe parcursul verii și 1 
toamnă, negocieri dificil 
asupra modalităților de ie 
șire din perioada de blo 
caj — relevă agenți 
franceză de presă.

FILME
17,00

18,00 pro-

AVIV 21 (Agerpres). 
împrumut de patru

Evoluția situației din Liban
boiului israelian în Liban, 
pentru retragerea necondi-

TEL
— Un . ... , . _
la sută pe venituri și sala- ționată a trupelor israeli- 
rii va fi impus tuturor 
contribuabililor israelieni 
pentru a acoperi o parte 
a cheltuielilor provocate 
de războiul din Liban — 
relatează agenția France 
Presse. Acest împrumut 
urmărește strîngerea su

mei de 20 miliarde de she
kel! (aproximativ 
lioane de dolari) 
ză agenția.

Hotărîrea de a 
curge la acest împrumut 
forțat a fost luată luni, 
după reuniunea la care au 
participat ministrul de fi
nanțe, Yoram Aridor, 
.letarjl generai al 
tratei 
d routlf
Și p- 
patronajului, 
wilz

l'est
ii 'j t;:.
1 t-r ușa 

seciav 
ee ale 
ban. „ 
depaș; t 
lari. ?'• 
un 
declar < 
tu m îi j.

ene din această țară, pen
tru instaurarea unei păci 
drepte și durabile în Ori
entul Mijlociu, pe 
creării 
nian.

baza
unui stat palesti-

800 mi- 
precizea-

se re-

se-
Cen- 

sindicale Hista- 
Yeroufiam Meshel, 
vdintele Asociației 

i-.. Horo-

de.- persoane 
marți ia 

con-

o sută 
a-testat 
ie. împotriva 
.j social-economi-
- război ului din Li- 
;..'.stul războiului a 
un miliard de do- 

u vrem să plătim 
menea tribut", au 

participanții la 
.....ie. -.i'iiLigă Al-'P,

★
IVIV 21 (Aga - 

(ccoa — In cadrul plena- 
iei C.C, ai P. C. din ls- 
> -ei fost adoptată o re
zol upem care se adre
sează un apei la lărgirea 
acțiuniloi^împotriva ' răz*

★
AMMAN 21 (Agerpres). 

— Oficiul de ajutor Și lu
crări al ONU pentru refu- 
giații palestinieni din Ori
entul Mijlociu (UNRWA) a 
arătat că numărul refugi- 
aților palestinieni 
nevoie de ajutor, 
mare a luptelor 
ban, se ridică la 
relatează agenția 
Multe familii au .__
fără adăpost, UNRWA a- 
sigurînd pentru 
familii corturi, 
bilă și alimente, 
agenția,

★
WASHINGTON 21 

gerpres). — Ministrul 
externe saudit, Saud 
Faisal, după întrevederea 
avută marți împreună cu • 
omologul său sirian, Ab
del Halim Khaddam, cu 
președintele SUA, Ronald 
Reagan, a declarat că. în 
calitatea lor de trimiși ai 
Ligii Arabe, au precizat 
șefului executivului ame
rican cîteva măsuri care 
ar trebui luate pentru a- 
plicarea rezoluțiilor Consi
liului de Securitate, pen
tru încetarea focului si 
retragerea trupelor israeli-

ea re au 
ca ur- 

din Li- 
200 000, 
Reuter.
rămas

35 000 de 
apă pota- 
precizează

(A-
de

Al-

12,40 Muzică patriotică 
și revoluționară.

16.00 Telex.
16,0Ș Reportaj pe glob. 

Republica Arabă 
Egipt. ’ 
Studioul tineretu
lui, 
închiderea 
gramului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică. *

20.30 Deschizător
drumul; ' noi. Con
gresul) "T IX-lea 
al P.c.,-.. .

20,50 Invitat 'Iii studiou
rilor noastre — 
baritonul Nicolae 
Herlea.

21,15 Civica.
21.30

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Atenție la Pa
na de vultur ; Unirea : 
Mireasa cu vălul negru.

PETRILA : Un iepure 
pentru avocat.

LONEA: Destinația
Mahmudia.

VULCAN — Luceafă
rul : Grăbeste-te încet.

LUPENI — Cultural: 
Semnul șarpelui.

URICANI: 
la.

20,00
20,20 eco

de

Provincia-
libaneze în condițiile cre
ate de invazia forțelor 
militare ișraeliene pe o 
mare parte a teritoriului . 
țării, agenția Reuter ara
tă că activitatea produc
tivă este, practic, parali- 

. zată. Pe de altă parte, 
exportul produselor liba
neze a încetat, iar im
portul este strict limitat. 
Deși nu s-a întrerupt to
tal, activitatea bancară se 
rezumă la operațiuni de e- 
valuare a depozitelor. 
Sursa citată notează, de 
asemenea, că. in perioada 
care a trecut de la înce
putul agresiunii ișraeliene, 
inflația a crescut numai

ene din Liban — relatează 
agențiile France Presse și 
UPI. Statelor Unite le-a 
fost făcută cunoscută „ho
tărîrea țărilor arabe de 
a-și asuma resposabilitatea 
pentru a ajuta guvernul 
libanez să restabilească 
suveranitatea sa pe teri
toriul libanez și să apere 
drepturile poporului 
lestlnian".

★
NICOSIA 21 (Agerpres).

— Comitetul' special creat 
de- conferința ministerială 
a țărilor nealiniate pentru 
a cerceta situația din Bei
rut nu-și poate îndeplini 
misiunea neavînd liber ac- -in domeniul bunurilor de 

larg consuni 
15-20 la sută.

.' ★
BEIRUT 21

— Avioanele 
au survolat din ... ___
curi. zona de vesț a Bei
rutului, după ce in ajbn 
au avut loc puternice ata
curi de artilerie, la care 
forțele pălești niano-liba- 
neze progresiste au ripos
tat. Lupte grele s-au des
fășurat în jurul aeropor
tului, unde se află un 
punct de rezistență al for
țelor palestiniene — in
formează agenția Reuter. 
Schimburi de focuri au a- 
vut loc, de asemenea, în 
jurul Facultății de Științe 
din Beirut, menționează 
agenția MEN,

pa-

ces în capitala asediată a 
Libanului. Ministrul de 
externe al Ciprului, care 
a prezidat conferința nea- 
liniaților de la Nicosia, a 
dat publicității o declara
ție în care arată că gu
vernul libanez, prin inter
mediu] ministrului de ex
terne Fuad Boutros, deși 
ar saluta vizita comitetu
lui, nu-i poate -asigura ac
cesul și securitatea în Bei
rut și în țară, „deoarece 
aceste aspecte nu se mai 
află în mîinile guvernului 
libanez1' — referire la con
trolul forțelor militare 
raeliene asupra 
acces în Beirut, 
genția Reuter.

★
BEIRUT 21 , „ .

— Referindu-se la situa
ția actuală a economiei

cu circa

(Agerpres). 
ișraeliene 

nou, mier

rv

căilor 
notează

is- 
de 
a-

(Agerpres)

11.00
11,05

Telex.
Matineu 
canță.
din Pădurea Ver
de.
Film serial : „O
chestiune de onoa- 
re“- Episodul 2.
Deschizător de 
drumuri noi. Con
gresul al IX-lea 
al P.C.R

vade
Povestiri 21,50

22,00

La frontierele cu
noașterii — serial 
științific. Episodul 
15 (ultimul).
Telejurnal.
Meridianele cînte- 
.cuiui

12,20

il,30

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Deneș 
Domokos, . eliberată dei 
I. M. Livezeni, O declar 
nulă. (910)

ANUNȚURI DE FAMILIE

PIERDUT legitimație d 
serviciu pe numele Hirta 
Niță. eliberată de U.M.V.J 
Petroșani. O declar nule 

" (912

DITA și Gustav, Fănel și Maria anunță 
rați că după o lungă suferință, ca urmare 
accident, a decedat la 19 iulie 1982 mult 
nostru

CRISTIAN ILIE
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în 

noastre.

îndure- 
a unui 
iubitul

inimile
(913).

FAMILIA Gligor mulțumește din suflet celor 
care prin prezență și flori au fost alături de noi la 
marea durere pricinuită de dispariția scumpei noastre 

GLIGOR VICTORIA
(911}

Și A£»MiNiiiit*RĂ i Petroșani. »tr. Nicolee Bât «mco - 4 le.esoane 4 16 62 {secretarial), 4)6 63. 4 24 64 (secjiiy. IlPARUL { fipogrofic Petroșani, gir. N, Bă'cesru -2.


