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COMGREÎUL
CONGRESUL AL 1X-LEA

AL PARTIDULUI

I
Minerii, preparatorii, metalurgi.știi, 

constructorii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului sărbătoresc prin fapte de 
muncă, de vrednicie, împlinirea a 17 ani 
de la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român; marele forum comu
nist care a marcat intrarea țării într-o 
etapă nouă, superioară, de ascensiune 
neîntreruptă pe calea progresului, pros
perității și civilizației socialiste.

Cei 17 ani consacră pentru istoria 
patriei o epocă de înfăptuiri și izbînzi 
fără precedent — EPOCA CEAUȘESCU 
— denumire întrutotul justificată de 
marile transformări revoluționare din 
această perioadă ce se leagă nemijlocit 
de personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, de gîndirea și acțiunea sa înflă
cărată, caracterizate de patos revoluțio
nar, de fierbinte patriotism, de -un pro
fund spirit umanist și clarviziune poli
tică. ' ' '

Abordind problematica făuririi socie
tății socialiste într-o vizinnfe unitară și 
spirit novator, Congresul al IX-lea, prin 
documentele programatice elaborate, a 
înarmat națiunea noastră cu un vast și 
cutezător program de muncă, cu o stra
tegie ,de progres de largă perspectivă, 
menit/ să pună pe deplin în valoare pu- 
terea'' 'rtatoare a poporului român, pro- 
granț>-pe care congresele și conferințele 
naționale ale partidului din perioada

moment de răscruce
în destinele patriei

ulterioară le-au amplificat, potrivit noi
lor etapp pe care le-a parcurs poporul 
nostru în înaintarea sa pe drumul glo
rios al făuririi noii societăți.

Anii care au trecut de ia Congresul 
al IX-lea rămîn înscriși cu literă de auf, 
în istoria patriei, a poporului nostru, 
tocmai pentru rodnicia fără precedent 
a înfăptuirilor, pentru amploarea și 
profunzimea mutațiilor pe care le-au cu
noscut în această etapă toate sferele 
vieții sociale.

România este astăzi o țară eu o eco
nomie înfloritoare, cu o industrie puter
nică', cu ramuri noi, de înaltă tehnici
tate, capabilă să asigure în continuare 
dezvoltarea întregii societăți. S-a dez
voltat și modernizat în ritm accelerat 
agricultura. Dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție, în concordanță cu 
cuceririle revoluției tehiiico-științifice, 
înflorirea multilaterală a tuturor jude
țelor și localităților țării, au contribuit 
Ia ridicarea necontenită a gradului de 
civilizație a 'tuturor locuitorilor patriei. 
Toți acești ani au însemnat o neîntre
ruptă bătălie pentru perfecționarea 
structurilor și relațiilor sociale, s-a lăr
git continuu cadrul institutionalizat de 
participare a oamenilor muncii la solu
ționarea treburilor obștești. Ta conduce
rea societății. O rodnică și neobosită
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în zona centrală a I 
localității reședință de 
municipiu a prins con
tur structura de rizes- 
tentă a unui nou bloc.
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22 IULIE, O NOUA ZI IN CARE TREBUIAU SA SE ADEVE
REASCĂ PRIN REZULTATELE OBȚINUTE, PRELIMINARELE-AN- 
GAJAMENT LUATE CU O SAPTAMlNA ÎN URMA (15 IULIE) DE 
CĂTRE DIRECTORII ÎNTREPRINDERILOR MINIERE, ÎN NUMELE 
COLECTIVELOR PE CARE LE CONDUC. CUM AU FOST ONORATE 
ACESTE PROMISIUNI-ANGAJAMENT VA PREZENTAM FACÎND

I
i Radiografia unei zile 

nereaiizărilora

Reparații 
capitale de 

bună calitate
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Colectivul de oameni ai 
muncii de la Atelierul de 
reparații mecanice din Li-
vezeni și-a cîștigat un bun 

««renume printre celelalte 
colective de oameni ai
muncii de la I.R.T.U.M. 
Petroșani. Rezultatele bu
ne obținute lună de lună 
de acest tînăr colectiv i-au 
plasat mereu printre co
lectivele fruntașe ale în
treprinderii. în primul se- 
mes’.ru al acestui an. prin. | 
tr-c puternică mobilizare 
și printr-o bună organi
zare, au depășit producti
vitatea muncii eu 10—15
la sută Ca urmare a aces
tei creșteri a productivi
tății muncii planul la pro
ducția marfă a fost depă
șit cu 1,5 milioane lei.

Meseriașii acestui atelier 
au executat în permanen
ță reparații capitale de 
bună calitate Ia utilajele 
miniere. Dovada, in cei 
peste 2 ani de la înfiin
țare nu a avut nici o re- 
clamație din partea pene- 
ficiarilor.

centrul vital al națiunii 
noastre socialiste

n_------ -—_
Ziua de 22 iulie, pentru 

două întreprinderi miniere în 
mod deosebit,, trebuia să 
constituie, ziua în care urma 
să crească producția de căr
bune extras, conform promi
siunilor făcute de directorii 
minelor, respectiv de ing. Ti- gajamenteior prezentate 
'tus Costache, directorul I. M. 
Lupeni și ing. Ion Diaconu, 
directorul 1. M. Livezeni. Mina 
Lupeni trebuia să extragă 
nu măi puțin decît 7 000 de 
tone de cărbune pentru cocs, 
iar mina Livezeni 1 600 torte. 
Răspunsul la întrebare, „Au 
fost onorate aceste promisi
uni ?“ este cît se poate de 
Simplu și concis - NU. La 
mina Lupeni producția ex
trasă a fost cu 1 256 de tone

mai mica decît angajamen
tul luat, iar la mina Livezeni 
cu 595 de tone. Așa câ pro
misiunile făcute cu 
multă siguranță în data 
15 iulie se dovedesc- a 
cu toată „seriozitatea".

foarte 
de 

fi - 
an

in 
sprijinul acestora, respectiv a 
creșterilor de producție - 
doar angajamente 
peri re în fa pte.

Tot astfel pot fi 
zate, din păcate, 
siunile celorlalți directori și 
conducători ț de întreprinderi 
miniere. Directorul minei Pe- 
trila, ing. Benone Costinaș, 
se angaja în numele colec
tivului pe care îl conduce că 
începînd de luni producția

fără aco-

caracterî- 
și pTomi-

,______________

se va ridica la nivelul pla-' 
nului zilnic, dar în perioada 
amintită (19-22 iulie) mina 
a rămas datoare ecenomiei 
naționale cu peste 2 500 tone 
cărbune. Numai în 22 iulie 
restanța față de sarcina zilei 
era de peste 500 de tone,1 
Și directorul minei Parașeni, 
ing. Emerik Kovacs, promitea 
că începînd de luni îșî va re
aliza sarcinile zilnice de plan’ 
dar în 22 iulie rămîne sub 
planul zilei cu 744 de tone, 
in mod normal și mina Uri- 
canî trebuia să-și îndeplîJ 
nească prevederile de plan, 

i dacă ținem seama că direc
torul minei prelimina pentru

Dorin GHETA

:ffontinuart in pag. a l-a)

O experiență bogată, 
abnegație și dăruire e- 

xcmplară pentru onorarea 
ritmică, la cotele înalte 
ale răspunderii muncito
rești, a sarcinilor și an
gajamentelor asumate, 
sînt trăsăturile de bază, 
„liniile de forță" ale ac
țiunii unite a membrilor 
brigăzii conduse de Etnii

Kopandi, din cadrul sec
torului ATI de Ia I.M. Lu
peni. In sarcina acestor 
destoinici deschizători de 
drumuri subterane stă 
răspunderea pregătirii no
ilor capacități de produc
ție, sarcină înfăptuită e- 
xemplar prin realizarea 
de randamente superioa
re, viteze record de îna

intare, fapte ce-i situea
ză printre formațiile de 
lucru fruntașe ale secto
rului și întreprinderii.

In imagine șeful de 
schimb Ion Hantoiu, ală
turi de ortacii Gheorghe 
Guiaș, Emil Kopandi — 
fiul și Andrei Laboș, com- 
ponenți ai brigăzii.

Foto : Șt. NEMECSEK

I. M. URICANT

Productivități spirite 
la sectorul II /

In primele două decade ale lunii iulie, minerii 
din brigada condusă de Vloatăr Proeojjie de la sec
torul II al I. M. Uricani au realizat productivități 
record, tlepășindu-și pe această cale sarcinile de 
plan cu 10 Ia sută. Ei continuă astfel să se situeze 
pe un loc de frunte în întrecerea socialistă pentru 
mai mult cărbune, alături de minerii din abatajul 
cameră al lui Dumitru Bornoiu, care și-au depășit 
planul productivității cu 300 kg pe post.

în cadrul sectorului II a fost montată și ulti
ma secție, din 58, a complexului mecanizat, care se 
reintroduce in subteran. în prezenrt s-a trecut la 
montarea combinei și echiparea cu transportoare a 
noului frontal, care va fi pus în curînd în funcți- 
une, estimindu-se pe această cale realizarea unor 
noi productivități record, care să ducă la redresa
rea producției. De menționat faptul că prin măsu
rile bine gîndlte și aplicate, lucrările de dezechi
pate a panoului din stratul 17-18 unde a funcțio
nat marele complex mecanizat s-au desfășurat în 
ritm susținut, deși este pentru prima dată că se 
aplică o astfel de tehnologie de lucru în Valea 
Jiului, în condiții dificile de înclinare, duritate a 
rocilor și grosime a “straturilor de cărbune. Pentru 
dezvoltarea capacităților viitoare este în curs de 
pregătire un alt nou panou în stratul 17-18.
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i. m. uricani Stă în puterea colectivului 
situeze în fruntea întreceriisa se

Reprezentanții oame
nilor muncii de la I. M. 
Uricani au analizat în- 
tr-o atmosferă de răspun
dere muncitorească, în 
spirit critic șl autocritic 
stadiul îndeplinirii prin
cipalilor indicatori ai ac
tivității economice a în
treprinderii din prima 
jumătate a anului și au 
jalonat direcțiile princi
pale în care trebuie să 
acționeze colectivul pen
tru îndeplinirea sarcini
lor anuale de plan la ' 
producția de cărbune. In 
darea de seamă a consi
liului oamenilor muncii 
și a comitetului sindica
tului s-a apreciat, printre 
altele, că rezultatele ob
ținute sînt satisfăcătoare.. 
Au fost realizate peste 
prevederi 3 754 tone de 
cărbune cocsificabil. Da
torită preocupării pentru 
recuperarea, reeondițio- 
narea și refolosirea unor 
subansamble s-au rein
trodus în circuitul pro
ducției piese de schimb 
in valoare de '6 milioane 
lei. Au fost obținute im
portante economii prin 
folosirea rațională, gos
podărească a lemnului 
de mină și explozivilor.

Darea de seamă — șl 
îndeosebi dezbaterile — 
au pus în' evidență ș! o 
serie de neajunsuri, de 
lipsuri, subliniindu-se pe 
bună dreptate că elimi
narea acestora din aetivi- 

k.______________

tatea de viitor constituie 'spiritului gospodăresc la 
serioase rezerve de ridi
care la un nivel calitativ 
superior a întregii acti
vități economico-financl- 
are. In primul rînd s-a 
subliniat faptul că nu
mai sectorul I și-a rea
lizat șl depășit sarcinile 
de producție, iar sectoa
rele II și III au rămas 
cu cîteva procente sub 
plan. De ce ? In prlnci-

fiecare om al muncii, 
„în darea de seamă s-a 
subliniat că productivita
tea muncii fizice.nu a 
fost realizată decît în 
proporție de 92 la sută, 
față de plan — spunea 
în cuvîntul său minerul 
șef de brigadă Constan
tin Sorescu. în același 
timp, însă, din patru 
complexe mecanizate
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ADUNĂRI GENERALE ALE REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII
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cîte avem în dotare a 
funcționat numai unul. 
De ce ținem complexele 
neutilizate? Dacă nu e 
nevoie de elp să nu le 
mai aducem. Iar cele pe 
care le aducem să fie a- 
daptate condițiilor de 
zăcămînt de la mina 
noastră". Minerul șef de 
brigadă Gheorghe Nistor, 
de la investiții, referin- 
du-se la una din cele 
mai acute probleme ale 
minei, necesitatea inten
sificării lucrărilor de

. . i deschideri
buna organizare a pro- unde există mari rămî- 
ducției, aprovizionarea 
brigăzilor din abataje, 
să militeze pentru 
pectarea disciplinei 
nologice, pentru comba
terea risipei și întărirea

pal fiindcă la nivelul 
conducerii colective ope
rative nu s-a asigurat 
sprijinul necesar tuturor 
brigăzilor de mineri. Așa 
se explică de ce șproape 
jumătate din numărul to
tal al brigăzilor nu și-au 
realizat productivi tățile 
planificate, sarcinile pre
liminate. Referindu-se la 
această problemă mai 
mulți participanți la dez
bateri au cerut cadrelor 
tehnice, de decizie opera
tivă, să manifeste mai 
multă preocupare pentru pregătire și

neri în urmă, a propus 
„să se dea atenția cuve
nită folosirii combinelor 
de înaintare, care func
ționează cu intermitențe 
și îndeosebi să se asigure

brigăzilor materialele ne
cesare cît mai aproape 
de locul de muncă". Re
mus Rad, Petre Bucures- 
cu, Gheorghe Scorpie, 
Vasile Matei, Sever Ga
ya, Francisc Matyus și 
Carol Schreter. au făcut 
în cuvîntul lor referiri la 
necesitatea întăririi dis
ciplinei muncii. într-ade- 
văr, la nivelul întreprin- 
dertbșf menține o medie 
destul 3e ridicată, îngri
jorătoare, a absențelor 
nemotivate și învoirilor. 
Aceasta impune intensifi
carea acțiunilor de opi
nie colectivă, îndeosebi 
pe schimburi, pentru a 
asigura o disciplină fer
mă, care să se pronunțe 
hotărît pîhă la desface
rea contractelor de mun
că împotriva celor care 
în mod repetat de luni 
și ani de zile continuă 
să facă absențe nemoti
vate.

Colectivul întreprinde
rii a dovedit prin fapte 
de mUncă, multă maturi
tate, hotărîre de a acțio
na neabătut pentru spo
rirea eficienței economi
ce, pentru a da țării mai 
mult cărbune cocsifica
bil, mai ieftin și de mal 
bună calitate' 
situeze mina
loc de frunte în întrecere.

Viorel STRAUȚ

Ă In practică pe șantierul tineretului 
de la

Anul de învățămîn.t s-a 
încheiat aproape de jumă
tatea lunii iulie. Potrivit 
programului, noi cei 36 de 
elevi ai clasei a Xl-a C 
de la Liceul:industrial din 
Vulcan am efectuat în 
perioada 14 iunie: — 15
iulie a.c. practica in pro
ducție la mina Vulcan. A- 
ceastă perioadă ne-a aju
tat să îmbinăm în mod 
armonios cunoștințele, teo
retice căpătate în orele de 
cursuri cu aplicarea lor in 
practică. Demn de subli
niat este faptul Că în pe
rioada de practică elevii 
clasei noastre — printre 
care amintesc pe Emili,ah 
Pozdărăscu, Doina Boca, 
Marinei Drăghici. Viorica 
Andoni, Daniel Munteanu, 

Claudia 
Rotaru, 
reparat 

între- 
Și

Mariana BUcălaie, 
Tutovan, Daniel 
Nicolae Ular — au 
diferite dispozitive, 
rupătoare, motoare 
transformatoare electrice 
atît de necesare bunei des
fășurări a muncii din a- 
dîncurile minei.

întreagă noastră activi
tate practică s-a desfășu
rat sub directa suprave
ghere a maiștrilor Viorel 
Maxin si Bella Fazekas.

Dar iată că a venit si: ul
tima zi de pragtk, ■ m - 
despărțit cu părere, dc. rău 
de cei doi maiștri, precum 
și de meseriașii A. Codin 
și I. Giumancp, care zi de 
zi ne-au împărtășit eu 
răbdare, și: probitate pro
fesională din tainele pro
fesiei de electrician. Acum, 
pentru elevii clasei noas
tre urm dază citeva zile de 
odihnă in mijlociii famili
ei, făeind sport .și mrgani-

■ zind excursii în munții -atit k 
de falnici și' plini de fru
musețe ai Vîlcanu-lui. Apoi 
elevii claselor a Xl-a A 
și B, împreună cu cei din 
clasa noastră, vom merge 
să ne desfășurăm practica 
■le vară pe Șantierul tine
retului de la Rîul Mare — 
Retezat. Cu. toții sin tem. 
hotărîți ca și pe marele 
șantier al tineretului să 
muncim cu hărnicie pentru 
a da țării noastre dragi 
cît mai repede în. folosin-. 
ță și această sursă de ti
nerele și lumină.k Despre 
activitatea de pe acest san-..
tier, într-un Viitor, apro
piat. . '

Marian. STÂNCI», ' 
elev, clasa a Xl-a C, 

Liceul industral Vulcan

NOTA

Bazele de agrement 
să le îngrijim ca pe

propriile bunuri

care să 
pe un

• Randamente superioare
Exploatînd, de la înce

putul lunii, preabatajul 
tir. 75—74, brigada con
dusă de Petru Vereș, de 
la sectorul II al minei 
Lonea a realizat o depă
șire la zi a planului cu 
81 tone de cărbune. Prin 
buna organizare a locu- 

, lui de muncă și folosirea 
judicioasă a utilajelor 
din dotare, randamentul 
a fost depășit cu 10 la
sută. De consemnat că
exploatarea acestui * pre- 
abataj va fi încheiată cu 
5 zile mai devreme.

Frezorul Ion Negru, 
unul dintre meseriașii 
cu o înaltă calificare și 
competență profesională 
din cadrul atelierului de 
reparații a mașinilor 
minere I.R.I.U.M 
troșani.

Vreo cîțiva însă au 
în urmă covoare de 
cioburi, ba chiar și 
întregi. Și ci nd 
te gindești că există, la 
majoritatea bazelor de a- 
grement, recipienți 6au lo
curi special amenajate pen
tru depozitarea acestor res
turi tare neplăcute la ve
dere. Ce ar spune cei ce 
nu păstrează ordinea și

Iubesc mult natura 
în zilele de repaus, 
chiar și după-amiezile cînd 
ies din șut pornesc îm
preună cu familia sau 
prietenii spre îndrăgitele 
locuri de agrement. Am fost 
la frumoasa bază de agre
ment de la „Brădet", pe 
dealul institutului. Timpul 
frumos, buna aproviziona
re de ia restaurantul de 
aici, servirea promptă și curățenia de la aceste ba

ze dacă la o nouă ieșire 
la iarbă verde li s-ar ofe
ri în mod obligatoriu drept 
loc de popas zona pe care 
au. murdărit-o anterior ? 
Zonele verzi, așa cum sînt 
de altfel toate cele ce ne 

! înconjoară, sînt făcute în 
folosul nostru; să le păs
trăm deci cu toții, așa cum 
se cuvine I

Petru GAIN A, 
muncitor, I.M. Dîlja

și 
ba

lăsat 
hîrtie, 
sticle

civilizată au sporit atmos
fera de voioșie din grupul , 
nostru,: ca de altfel 
celorlalte din jur. 
să mi refer insă La 
pect eare a știrbit : 
oarecare măsură din buna 
dispoziție a multora. Cînd 
soarele' a început să co- 

. boare spre asfințit, majori
tatea din grupurile ce ple
cau au făcut „toaleta" lo
cului care le-au găzduit.

și a 
Vreau 
un as- 
îtjtr-o

au început pregătirile în vederea 
bienale de artă fotografică, expu

La Lupeni 
celei de-a III-a 
ziție care se va deschide in luna septembrie cu 
tema „Omul". Artiștii fotografi au început să tri
mită lucrări (color, alb-negru și diapozitive) in ve
derea acestei manifestări aflată in calendarul acti
vităților cultural-artistice din Valea Jiului. Orga
nizatorii bienalei ne-au informat că se mai pot tri
mite lucrări, pînă la 3 august, Ia clubul sindicatelor 
din Lupeni.

I 
i

I
I

(Urmare din pag. 1) Față de o asemenea situ-
~7 ație cu care Combinatul mi- 

iulie un minus de 13 000 de „ier Valea Jiului nu s-a mai 
tone, pe care-l atinsese încă confruntat în nici una din
din 20 iulie, dar în 22 râ- lunile acestui an. nu putem
mine sub plan cu 544 de decît să privim cu rezerve 
tone. temeinicia analizelor făcute,

Dacă facem o socoteală 
simplă pe baza promisiuni
lor conducătorilor întreprin
derilor miniere, la nivelul 
Văii Jiului, combinatul ar fi 
trebuit să încheie ziua de 
22 iulie cu un minus apro
ximativ de 1 300 de tone, Ne- 
onorarea angajamentelor, 
preliminar a condus insă la 
înregistrarea unei restanțe 
de peste 7 000 de tone în 
-iua respectivă. Nu am luat 
in calcul producția extrasă 
de colectivul carierei de la 
Cîmpu lui Neag, singura u- 
nitate minieră a combinatu
lui care și-a depășit preve
derile de plan ale zilei cu
265 de tone, iar pe cele lu
nare (Io zi) cu 1 805 tone 
de cărbune.

confirmat promisiunile făcute 
cu o săptămînă în urmă, nu 
înseamnă că au fost epui
zate toate posibilitățile de 
creștere a producției de căr
bune.

Țara, economia națională

Radiografia unei zile 
a nerealizârilor

analize care cu stat la baza 
angajamentelor asumate de 
conducătorii întreprinderilor 
miniere.

Și nu putem să nu su
bliniem, să atragem atenția 
- pentru a cîta oară în a- 
ceastă lună?! - că 
face numai declarații 
miște iar la termenul 
dente, să se 
meri cu mirare că nu s-a.v

a se 
opti- 

e sca- 
ridice din u-

așteaptă din Valea Jiului 
CĂRBUNE. NU JUSTIFICĂRI 
pentru nerealizări. Dacă di
rectorii minelor își acoperă 
propriile nerealizări cu jus
tificări, oricît de obiective ar 
fi acestea nu produc 
nergie electrică, nici 
că și nici cărbune 
cocs.. Și oricum chiar
velul tuturor întreprinderilor 
miniere să fi existat cauze

nici e- 
termi- 
pentrU 
la ni-

obiective pentru nerealizările 
zilei de 22 iulief ca să ne 
oprim numai la această zi) ? 
La toate a intervenit... ,,ne
prevăzutul" ?!

Pe această lună Combina
tul minier a acumulat un mi
nus ce depășește 136 000 to
ne de cărbune, cantitate că- . 
re trebuie să dea de gîndit 
fiecărui colectiv de . muncă 
din întreprinderile miniere, 
tuturor conducătorilor forma
țiilor de lucru. Azi. cînd pe 
plan mondial se face tot măi. 
mult simțită criza 
și. influențele sale 
supra dezvoltării 
a tuturor statelor 
cit de dezvoltate 
cerii Văii Jiului 
dea dovadă de o 
pică mobilizare, de o 
'mare fermitate în îndeplini
rea sarcinilor de plan. A da 
țării cit mai mult cărbune, nu 
este numai o obligație de 
plan, ci și o înq.ltă îndatori
re cu un profund caracter 
patriotic.

energetică 
nefaste a- 
economiei, 
lumii, bri
ar fi, mi- 
trebuie să 
mai puter- 

mai

SI Î'E AZL La Muzeul 
; mineritul ui dih Petroșani 
se va deschide o expoziție 
de pictură in 
«ațele sînt ci
latei artiste arriatoare, 
preocupări
Maria Dineă. Sînt 
portrete de copii 
Expoziția va fi deschisă 
zilnic, intre erele 9—12.

) ulei. Expo- 
Teăția taleri- 

cu 
multi] ațe tale, 

expuse 
șt flori.

■ PLOMBĂRI. în Vul
can , sînt în curs de des
fășurare ample lucrări de 
plombare a străzilor. Ast
fel, în .aceste zile se lu
crează pe strada Gării, 
acțiunea 
ușurarea 

..de la I.

avînd drept scop 
traficului spre și 

M. Vulcan.

VESTE MULT■ O
APTEPTA'J’A. La noul pod 
din zona Livezeni de peste 
Jiul le Est au început, de 

' citeva zile, lucrările de 
asfaltare. Aceste lucrări 

'preced operațiile finale

care - se vor executa aici 
în vederea punerii sale. în 
funcțiune; ȚL,

■ SECȚIE NOUA. în 
Localul din Petrila, în care 
a funcționat secția de arti
zanat a Cooperativei 
meșteșugărești „Hațegana", 

meșteșugă-
Unirea" din Petro- 

sec-
(co- 

con- 
To-

■' RĂSPLATĂ HĂRNI- au■ RECLAMA PENTRU.. j .Lklk_____
NEGLI JENȚA I Q imagine CLEI. Este al treilea an de 
care ne-a surprins ieri la cînd cu aceeași perseve-

Cooperati va 
rească 
șani a deschis o nouă 
ție de croitorie mixtă 
mandă și reparații) 
dusă de maistrul Ion 
toașrj'

început ample lucrări | 
de igienizare. Potrivit pro- I 

T . . gramului stabilit, pînă la i
Lupeni: la ora 10,45, ,pe ren ța, și.. hărnicie locatarii -15 august a.c. se vor efec- I

tua reparații la instalați- |
ile sanitară și (electrică, |
zugrăveli și vopsitorii. In iI 

I
I

strada I. L. Caragiale, be
curile (trei la număr) din 
incinta terenului de tenis

.(unde se 
patinoarul 
deau ! Ca să vadă cei ce ceste zile, trandafirii 
treceau pe acolo, că se lu
crează la 'construirea. unei 
noi clădiri destinate aces
tei baze sportive ?! Cre
dem că se vedea și fără 
cele trei becuri ! Decît așa 
o reclamă, mal bine lipsă !

blocului nr. 22 de pe stra
da Independenței din Pe
troșani au plantat un gard 

organizează ș^ viu de trandafiri în jurul 
— iarna).,, jar-■ rondurilor cu flori. în a- 

, . ’...,.... 1 au
înflorit și este o adevărată 
delectare să treci prin 
preajma lor.

/paralel vor continua atit 
activitatea de urgențe cît 
și de tratament. '

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

ț:

■ IGIENIZARE. Ieri, la 
policlinica de stomatolo
gie a spitalului din Lupeni

veinfomom
J
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1 4 1965 — 17 ani de la Congre sul al IX-lea al P’.C.K. — 19821

PART/DUL

Patriotismul nostru
faptele noastre

CONGREIUL

CENTRUL VITAL AL 
NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE

Progres multilateral 
dezvoltare accelerată

Eveniment politic de referință, Congresul al 
IX-lea al partidului a intrat în conștiința noastră 
prin faptul că a inaugurat etapa celor mai adinei 
prefaceri — cu adevărat revoluționare — în do
meniul vieții economice, al relațiilor sociale, în do- 
meniuj științei, învățămîntului, artei și culturii. în 
Tuminâ orientărilor noi, cu o largă deschidere spre 
un progres multilateral izvorîte din gîndirea secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, Congresul a stabilit o strategie politică 
în deplină concordanță cu specificul național, cu 
aspirațiile și posibilitățile noastre. Din această stra
tegie ies în evidență liniile directoare cu privire 
la dezvoltarea tuturor ramurilor economice, a t-u- 

. turor sectoarelor vieții sociale — făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Orașul Vulcan constituie o elocventă mărturie 
a aplicării creatoare a politicii de dezvoltare multi
laterală, Cronica celor 17 ani consemnează un în
semnat spor al capacităților. Odată .cu creșterea 
potențialului extractiv al unităților miniere au fost 
întreprinse măsuri în vederea mecanizării, moder
nizării și automatizării procesului de. producție. 
Preparația cărbunelui a luat, amploare pentru a 
face față noilor indicatori de plan . ai extracției. 
Au luat ființă noi unități productive, cum sint sec
ția de stîlpi li dinului, întreprinderea de confecții, 
asigurînd o mai bună folosire a . forței de muncă, 
îndeosebi a femeilor și tinerilor din oraș, t

Mutațiile petrecute în formarea omului nou, < u 
o conștiință înaintată sînt, de asemenea, rodul am
plului proces educativ, inițiat și condus de partid. 
Se detașează in acest context, activitatea desfășur&tă în 
invățămintul dc stat, participarea, tot mai numeroa
să « oamenilor muncii la festivalul muncii șl crea
ției „Cîntarea României", acțiunile cult.urăl-e.duca. 
five proprii, care au devenit deja tradiționale. 
Toate acestea întregesc bilanțul realizărilor pe calea 
făuririi civilizației socialiste.

Aurel BIRLEA, . 
prim-sccretar 

al Comitetului orășenesc 
de partid Vulcan

Sîntem beneficiarii 
tuturor bunurilor societății

tn cei 17 ani care du 
trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, in 
societatea românească 
s-au produs schimbări 
de esență în destinul cla
sei muncitoare, al între
gului nostru popor. Din 
foștii „oiopsiți ai vieții", 
cum am fost și noi, mi- 

orîndu- 
țăranii,

toți constructorii .noii so
cietăți socialiste au de
venit nu numai producă
torii, ei și proprietarii și 
beneficiarii bunurilor so
cietății.

Este . o schimbare 
esență care impune 
voltarea conștiinței 
cărui om al muncii
această, tripla calitate — 
cerință pentru realizarea 
căreia, comuniștii, orga
nizațiile de partid de Ia

nerii, in vechea 
ire, muncitorii,

de 
dez-

■ în

mina noastră acționează 
cu> perseverență, așa cum 
ne cere partidul, așa cum 
a cerut secretarul său 
general cu prilejul vizi
telor de lucru in orașul 
și la mina noastră.

Cuvintul minerului are 
azi un rol hotărîtor în 
conducerea întreprinderii, 
în cadrul larg democra
tic al organismelor colec
tive de conducere. Greu
tatea cuvîntului trebuie 
să aibă drept corespon
dent greutatea faptei — 
creșterea producției de 
cărbune pe -măsura cerin
țelor țării. Acesta este 
obiectivul central al 
muncii, al eforturilor tu
turor minerilor.

Anton BUZAȘ, . 
secretarul organizației 
de partid, sectorul XI,

I. M. Lupeni

în curind, colectivul 
nostru va trăi un eveni
ment deosebit — va in
tra în funcție prima linie 
a noii instalații de pre
parare, ceea ce ne va 
crea posibilitatea să ne 
aducem o contribuție- spo
rită la prelucrarea su
perioară a cărbunelui din 
Estul bazinului- pentru 
nevoile metalurgiei.

în vederea acestui salt 
calitativ în dezvoltarea 
si modernizarea prepana- 
ției, comuniștii, 
colectiv se pregătesc te
meinic. Pentru a urgenta 
terminarea noii instalații, 
echipele de preparatori 
participă nemijlocit după 
programul de lucru 
lucrările de montaj, 
cordînd un ajutor efec
tiv constructorilor și 
montorilor șantierului 
I.C.M.M. Totodată, peste 
60 la sută din efectivul 
preparației a fost sau 

uorins cursuri

de perfecționare profesio
nală pentru a fi cap -bil 
să explSateze noile uti
laje. C. 1; .■

Prin tot ceea ce fa
cem, noi, comuniștii, toți 
preparatorii din Petrila, • 
Sîntem animați de înalte- . 
le sentimente ale dra
gostei de. țară, de hotă- 
rîrea de a ne consacra 
toate forțele înfăptuirii 
programelor elaborate de 
partid, a îndemnurilor 
secretarului său general, 

întregul de înflorire multilaterală 
a patriei. Prin patriotis
mul nostru, exprimat 
prin faptele noastre de 
fiecare zi, omagiem ani
versarea Congresului al 
IX-lea al partidului’ — 
care a inaugurat epoca 
cea mai glorioasă din is
toria patriei.

Constantin MIU, 
secretarul comitetului 
de partid, Preparația 

Petrila

la
a-

Calitatea muncii 
și a vieții, 
lin principiu 
fundamental

în orientările Congre- 
i sulul al IX-lea al. parti- 
: dului, în contextul obj- 
: ectivelor stabilite de 
i forumul comuniștilor 
i de la care au trecut 17 
i ani,, regăsim trăsătura 
i care-și păstrează valabi- 
I litatea și astăzi, pentru 
I. fiecare domeniu de ac- 
î tivitate, Pentru noi, 

constructorii, încă de 
atunci a fost ridicată 
cerința, calității lucrări
lor, sarcina de a pro- 

i mova soluții tehnolo
gice noi, gîndite eeonb- 

i mic.
De calitatea lucrări- 

; lor, a muncii noastre 
I depinde, calitatea edifi- 
- Ciilor pe care le fău- 

l rim pentru mineri, pen
tru ceilalți oameni ai 
muncii, pentru bunăstă- 

. rea lor. Ne străduim să 
Ș răspundem acestor ce- 
ț rințe tocmai pentru 
i ca viața noastră să 
; dobîndească dimensiuni 
i calitative noi și știm 
: bine că cei care trebuie 
ț să asigure înfăptuirea 
; acestui ideal sîntem . 
ș noi, oamenii muncii, : 
‘ cei care ne construim 

sub conducerea parti
dului propriul nostru 
viitor.

Augustin PRODAN, 
secretarul organizației 
de bază, Șantierul ’ 1

Petroșani al T.C.H.
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Moment de răscruce in destinele patriei i
(Urmare din pag- I)

spre 
nou, 

de

în acești ani s-au în
făptuit mari realizări în 
dezvoltarea localităților 
municipiului, miile de 

apartamente'oferind mi
nerilor condiții superi
oare de confort.

Foto : Șt. NEMECSEK

.rt.ălă, muncitorească. Iată 
de oft, și în secția noas
tră. aflată în prima li
nie a . asimilării noilor 
tehnologii, a prototipuri
lor pentru instalația hi
draulică a complexelor 
mecanizate, întregul efec
tiv este cuprins în cursuri 
de perfecționare și. spe
cializare : comuniștii din 
secție, organizația U.T.C. 
acționează ‘totodată prin- 
tr-o susținută muncă po
li tico-educati vă pentru 
ridicarea răspunderii mo- 
ral-pblit'ice a lucrătorilor 
— mai ales Că'yîrsta me
die a acestora este 
27—28 ani — față 
sarcinile ce le revin în 
făurirea utilajelor mini
ere moderne.

Muncim și învățăm eu 
perseverență eu convin
gerea fierbinte în juste
țea politicii partidului.

^ră .66 ridică la. peste 90 - Iosif PASTERNAK, 1 
la sută. Aceasta cere oa- secretarul organizației 
meni cu înaltă competen. de bază sculărie,
ță și conștiință profesio- I. U. M. Petroșani

Uzipa noastră a de- 
devenit o puternică în
treprindere producătoare 
de utilaje moderne de 
înaltă tehnicitate pentru 
mineritul românesc. Șl 
toate acestea s-au petre
cut, din inițiativa și ia 
indicația personală a se
cretarului general ai 
partidului — tovarășul 
Nicolae i Peaușesqu, , în 
această Epocă de aur din 
istoria poporului român. 
, în acest spirit;, al indi
cațiilor secretarului gene, 
ral al partidului ia recen
ta plenară a C.C. alT'.C.R,, 

de partid 
acționează 

cu perseverență pentru 
perfecționarea pregătirii 
profesionale, ridicarea 
pregătiri i politico-ideolo. 
fiice și culturale a între
gului colectiv.

Gradul de reînnoire a 
producției în uzina noas-

orga iriza title 
din 1.U.M.P,

de 
de

i-

activitate a fost și este' îndreptată 
formarea profilului omului de tip 
cu o conștiință înaintată, pătruns 
drepturile'și îndatoririle Ce-i revin. Tot 
in acești ani, România a desfășurat <> 
susținută activitate interiiâț.ibnală, adu- 
cindu-și o .contribuție hotărîtoare, una
nim apreciată, la soluționarea probleme
lor fundamentale ale lumii contempo
rane. Am dobindit, succese de răsunet 
în toate domeniile, în sporirea avuției 
naționale, moi.lerhiz.area economiei, în 
ridicarea gradului de civilizație a /tu
turor regiunilor țarii, a bunăstării în- 
tregului popor, succese care au o sem
nificație cu atît inai mare, cu cit au 
fost obținute :în ciuda dificultăților pe 
care le-a avut de învins poporul nostru 
în ultimii ani, a greutăților ce le-a în- 
tîmpinat din cauza calamităților natu-

> tale, a adîncirii ,crizei economice mon
diale etc.

Sînt înfăptuiri și izbînzi istorice care 
au devenit posibile datorită întăririi 

! continue a rolului conducător al parti
dului, a capacității sale politico-organi- 
zatorice, așa cum a cerut forumul co
munist din iulie 1965. în anii care au 

■ trecut de la' acest Congres, partidul 
nostru a devenit, mai puternic și mai 
unit c'a orieînd. Prin prodigioasa activi- 

ytate teoretică și practică a secretarului

general al partidului, prin fermitatea . 
și connect enta eu , -<re a promovat ptin- 
eip.iile muncii și conducerii colective, 
democrația de partid, stilul de muncă 
nou, plin de inițiativă, bazat pe reali
tate, pe legătura >strînsă cu poporul, 
partidul s-a afirmat cu putere ea cen
tra vital al națiunii socialiste, ca forță 
politică ce conduce și dinamizează ener
giile întregului nostru popor în lupta 
pentru viitorul luminos al patriei so
cialiste. ț ./.te ■./■

Cinstind împlinirea a 17 an; cft la 
.Congresul al IX-lea. întregul nostru 
popor aduce un cald omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu~a cărui puternică 
personalitate sî-a pus cu pregnanță' pe
cetea pe hotăririle marelui forum co
munist din iulie 1965, pe întreaga epocă 
inaugurată atunci — EPOCA 
CEAUȘESCU.

Mândrii de victoriile obținute în a- ' 
cești ani luminoși, oamenii muncii, ti
neri și vârstnici, femei și bărbați, scru
tează eu încredere Viitorul, Cxpriniîn- 
du-.și hotărîrea de a-și consacra toate for
țele, munca plină de răspundere, inițiati
vă și dăruire înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al Xri-l’ea, politicii partidului 
de făurire a societății socialiste și co
muniste pe pămîntul patriei.
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MEMENT_^CTULTMTȚM ÎN LU/Mc
Schimb de mesaje între președintele 

Republicii Socialiste România și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. Wae Titulescu

tor din Liban și îndeosebi 
din zona de vest a Beiru
tului, care se soldează, de 
la o zi la alta, cu un nu
măr crescînd de victime 
omenești, au fost sublinia- 

___  .. te necesitatea încetării i- 
Ărafat, președintele Corni- mediate a tuturor acținilor 
tetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei.

în cadrul schimbului de 
mesaje, prilejuit de primi
rea de către Yasser Ara
fat a trimisului special al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia", tovarășul Vasile Pun- 
gan, ministru secretar de 
stat a fost efectuat un 
schimb de vederi cu pri
vire la situația din Ori
entul Mijlociu și în speci
al din Liban.

în acest cadru

BEIRUT 23 (Agerpres). 
La Beirut a avut loc un 
schimb de mesaje de prie
tenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Sicia- 
îiste România, și Yasser

în acest cadru, abordîn- 
du-se evoluția evenimente-

militare, realizarea dezan
gajării in capitala libaneză ■ 
și retragerea trupelor isra- 
eliene de pe teritoriul Li
banului, asigurarea inde
pendenței șî suveranității 
naționale a acestei țări.

S-a exprimat, de aseme
nea, solidaritatea . poporu
lui român cu poporul prie
ten palestinian care are 
dreptul la un stat propriu, 
în care să-și hotărască sin
gur soarta — condiție', e- 
sențîală a realizării, unei 
păci trainice în Orientul 
Mijlociu. A fost evidenția
tă convingerea că trebuie 
făcut totul. pentru a se gă-

si, prin eforturi comune, o 
soluție politică nu. numai 
a problemelor actuale din 

.Liban, dar și situației de 
ansamblu din Orientul Mij
lociu, printr-o reglementa
re care să asigure și res
pectarea dreptului inalie
nabil al poporului palesti
nian ‘ la autodeterminare, 
la un stat propriu indepen
dent: .--■■■.>

Președintele Yasser Ara- , 
fat a exprimat sentimen-■ 
tele de profundă mulțumi
re ale conducerii O.E.P, și 
ale poporului palestinian 
pentru contribuția Româ
niei socialiste, personal a 
președintelui N i c o 1 a e 
Ceausescu la apărarea șl 
respectarea drepturilor le
gitime ale poporului pales
tinian, pentru instaurarea 
unei păci .globale, juste și 
durabile în această regiu
ne.

LONDRA 23 (Ager
pres). — Buletinul Aso
ciației de prietenie Ma
rea Britanie — România 
din Londra a publicat 
un amplu articol intitu
lat „Nicolae Titulescu,. 
patriot român", în care 
sînt prezentate pe larg 
viața și personalitatea 
marelui diplomat 
mân. „Activitatea 
Nicolae Titulescu ca 
politic, diplomat,
rist, economist și orator 
s-a aflat întotdeauna în 
slujba poporului român, 
precum și a păcii și 
colaborării internațio
nale, nutrind ferma 
convingere că cele două 
aspecte sînt indivizibi
le", se menționează în 
articol. .

ro
lul 
om 
ju-

Acțiuni în favoarea 
pâcii și dezarmării

DELHI 23 (Agerpres). 
Conducătorii P.C, din In
dia și ai altor patru parti
de de stînga și democrate 
au dat publicității O decla
rație în care cheamă opinia 
publică progresistă, toate 
forțele patriotice din India 
să. desfășoare o puternică 
mișcare de pace, sub lo
zincile luptei pentru stă- . 
vilirea cursei înarmărilor 
nucleare, pentru transfor
marea Oceanului Indian 
intr-o zonă a păcii — rela
tează agenția TASS.

Se preconizează organi
zarea unor mitinguri și 
demonstrații antirăzboinice 
în întreaga țară, care vor 
culmina, eu marșul păcii 
ce va avea loc la Delhi, la 
4 octombrie.

(Ager- 
de ti- 
URSS

hen, precum și printr-o se
rie de orașe din Belgia, Lu
xemburg și Franța,.

★
MOSCOVA 23 

preș). — Milioane 
neri și tinere din
împărtășesc dorințele par- 
ticipanților Ia „Marșul 
Păcii ’82", convinși că nu
mai în dialogurile con
structive, în schimbul li
ber de păreri și nu în con
fruntarea militară se a- 
flă chezășia viitorului paș- 

al omenirii — a decla-

Declarația guvernului argentinian 
privind soluționarea conflictului 

Britaniecu Marea

*

BONN 23 (Agerpres). Sub 
deviza „Europa . — casa 
noastră comună*1, a luat 
startul, din orașul vest-ger- 
man Saarțsruken, „Ștefeta 
păcii -’82“ organizată din 
inițiativa'partidelor și or
ganizațiilor democratice din 
landul Saar. 
vor străbate 
un traseu de 
de kilometri,
cîteva mari centre indus
triale și culturale ale 
R.F.G., cum sînt Kaisers
lautern, Mannheim, Frank
furt pe Main, Bonn, Aac-

Participanțîi 
pe bicicletă 
aproape 1000 

. trecînd prin

nîc al omenirii — a decla
rat președintele comitetu
lui _ ’ ;..................
ret din Uniunea Sovietică, 
Vladimir Aksionov, în ca
drul; întilniril cu pârtiei- 
panții la 
Moscova.

organizațiilor de tlne-

BUENOS AIRES 23 (A- 
gerpres). într-un comuni
cat oficial dat publicității 
la Buenos Aires, guvernul 
argentinian precizează că 
„o soluție definitivă pen
tru conflictul anglo-argen- 
tinian din Malvine (Falk
land) poate fi găsită numai 
dacă Marea Britanie re
nunță la măsurile militare 
și economice pe care le-a 
luat împotriva Argentinei 
și dacă acceptă să nego
cieze în cadrul O.N.U, — 
relatează agenția France 
Presse. Documentul preci
zează că Marea Britanie

încearcă, prin măsuri uni
laterale, să-și consolideze 
prezența militară în Mal
vine și caută să determine 
o acceptare universală a 
ocupării arhipelagului de 
către forțele sale, armate 
și menținerea statutului 
acestuia de colonie a co
roanei britanice. „Atitudi
nea Marii Britanii demon
strează că nu există o în
cetare definitivă a ostili
tăților a.nglo-argentiniene 
din Atlanticul de Sud, ci 
doar o simplă suspendare 
a acestora”— se spune în 
comunicat.

marș;

- *

23TOKIO
• LTn grup de

sosiți la

(Agerpres). 
_ . cunoscuți

oameni de cultură din Ja
ponia a adoptat un apel 
la interzicerea generală și 
totală a armelor nucleare, 
în cadrul unui miting 
care a avut loc la To
kio, cunoscuții cineaști, 
scriitori și pictori niponi 

■ au relevat in luările lor 
de cuvînt pericolul uriaș 
pe care îl prezintă pentru 
omenire un război nuclear 
care ar putea distruge tot 
ee a creat pînă in prezent 
civilizația umană. .

Evoluția situației 
din Liban

BEIRUT 
— Forțele 
bombardat 
pentru a doua zi consecu
tiv. zone din. Beirutul de 
vest șî din suburbiile sale 
sudice. Un bilanț inițial 
al bombardamentelor de 
vineri, difuzat de agenția 
WAFA. indică 56 de 
morți, majoritatea din rîn- 
dul populație civile.

Apărarea antiaeriană a 
forțelor comune palestini-, 
ano-libaneze progresiste a

. intrat .imediat în acțiune

(Agerpres), împotriva avioanelor agre
soare.

Totodată, după cum 
latat agenția SANA, 
luată de Reuter, un purtă
tor de cuvînt militar siri
an a declarat că aviația 
militară, artileria și tancu. 
rile israeliene, încâlcind 
încetarea focului, au ata
cat joi după-amiază, pozi
ții ale unităților siriene 
din cadrul Forței Arabe de 
Descurajare, amplasate în 
Valea Bekaa. >

23
israeliene au 
din nou vineri. a re- 

fe-
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de cele in- 
Florea, tot 
a uitat 
destui 

zilei.

L CURSE ÎNTRERUPTE...

că 
de 
eu 

a

După ce a petrecut 
cîteva ceasuri bune (pînă 
la 4 dimineața), Ștefan 
Pirvu. și prietenii săi s-au 
îmbarcat în autoturismul 
2VL578, pornind val- 
vîrtej spre Tg. Jiu, unde 
locuiau, La Livezeni, în 
curba de la stația 
PECO, amatorul de ra
liuri a pierdut controlul 
volanului. Mașina s-a a- . 
leș cu grave avarii, iar 
echipajul numai cu cîte- 
ys zgîrieturi și eu o spai
mă ce nu o vot uita cu-

rînd. Auzind 
tîmplate. Ion 
dip Tg. Jiu, 
băuse și el 
mult în seara
pricina (22 iulie) și 
plecat cu autoturismul 
1 GJ 3914 spre locul ac
cidentului. Celor doi con
ducători auto le-au fost - 
colectate probe de singe 
pentru stabilirea aleool- 
miei.

căldură mare
Nelu Popa din Vulcan 

a.ieșit cu familia și... au
toturismul 1 HD 9181 
petreacă o zi la 
verde. căldură 
tentație mare... 
undeva pe aproape 
uite așa. din vorbă-n 
vorbă, s-au golit cîteva

să 
iarbă 
mare, 
Berea

Și

sticle cu astfel de bău
turi... „răcoritoare". La 
întoarcere spre casă a 
fost oprit de agentul de 
circulație. Acesta vâzîn- 
du-1 „obosit" i-a inmînat 
o fiolă "alcoolscoplca care 
și-a schimbat culoarea 
în verde. Verde s-a fă
cut la față și conducăto
rul auto cînd a trebuit 
să plătească amenda de 
500 lei și lăsat să petrea
că două luni la iarbă 
verde... fără autoturism.

vitezomandl
Dornic de senzațional. 

Constantin Andrieș, din 
Vulcan, avea obiceiul să 
apese prea mult pe pe
dala de accelerație a au-

toturismului 2HD6893. 
Ăsta pînă într-o zi, cînd. 
oprit de apentul de cir
culație, a fost „îndrumat" 
să susțină din nou testul 
psihologic și examenul 
de cunoaștere a regulilor 
de circulație. Ce senzație 
o fi avipd cînd le va sus
ține ?

*

Duminică, 25 iulie, pot 
să circule autoturismele 
proprietate personală sub 
număr CU SOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

PETROȘANI — 
iembrie: Atenție 
pana de vultur ; 
rea: Mireasa cu 
negru.

PETRILA : Un 
re pentru avocat.

LONEA:
Mahmudia.

ANINOASA: Oglin
da spartă. 1

VULCAN — Luceafă
rul : Grăbește-te în
cet -

LUPENI — Cultural: 
Semnul șarpelui.

URICANI : .învingă
torul. ' ' 2 ' y

■ 7 No- 
la 

Uni- 
vălul

iepu-

Destinația

TV
11,00 Telex.
11,05 Film artistic : „îți 

dăruiesc un tran
dafir”,

12,25 Deschizător 
drumuri noi 
Congresul al 
lea al P.C.R..

12,45 Festivalul tineri
lor dirijori. Edi

ția a Iv-a -*• 
Bușteni 1982.

13,30 La sfîrșit de săp- 
tămînă.

18.35 Săptămîna politi
că. '

18.50 1 001 de seri.
• 19,00 Telejurnal. Sport.
19.20 Deschizător de 

drumuri noi. Con-
: greșul al IX-lea

al P.C.R..
19,40 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
19.50 Teleenciclopedia.
20.20 Ritmuri tinerești,
20.35 Film serial: „Fil

mare în tîrgul li
niștit”. Producție 
a televiziunii fran
ceze.

21.20 îritîlnirea de sîm-
bătă seara (I), 

Spectacol de vari
etăți umoristice, 
muzicale, coregra- ' 
fice.

■ 22,15 Telejurnal.
22,30 întîlnirea de

bătă seara

de

IX-
' 1

sîm-
(II).

Melodii îndrăgite.
/ .. -

cu sediul în Petroșani, strada Mihai Viteazul 
.' nr. 11 --

încadrează prin transfer sau direct la Autobaza 
secție de transport Iscroni

— TEHNICIAN PRINCIPAL NORMATOR 
pentru normarea activității auto-utilaje

La șantierele Petrila, Livezeni și Lupeni 
încadrează

— muncitori necalificați (bărbați) inclusiv 
pensionari cu limită de vîrstă pe o pe
rioadă de 3 luni

— elevi și studenți (băieți) pest J^f7 ani 

împliniți (temporar pe perioada Sacan-’ 
ței)

— zidari
- instalatori sanitaristi si încălzire

electricieni
mozaicari

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.
Unitatea asigură chirie și încălzire gratui

tă pentru localnici, iar pentru nelocalnici spor 
de șantier de 10,5 la sută. -

strada Livezeni, nr. 12
încadrează prin-tranșfer sau direct:

— UN ȘEF AUTOCOLOANA la 
persoane

— UN ȘEF AUTOCOLOANA Ja 
marfă

Informații suplimentare la sediul
T. A. Petroșani, telefon 42040.

transport

transport

autobazei

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

Soția și fiica Carmen anunță cu adincă durere, 
încetarea din viață a mult iubitului lor soț si tată

DARIE G1IEORGHE
înmormîntarea va avea loc în 25 iulie ora 14 din 

strada Independenței Petroșani. (917)
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