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[n îjvțîmp[na£ea 
marii sărbători

a Eljberărj^ patriei

Lupeni

Labilanțul 
ultimei zile

685 de tone 
peste 

prevederi
Ieri dimineața, la bi

lanțul zilei precedente, 
colectivul I.M. Lupeni 
a raportat un rezultat 
remarcabil în. cronica 
întrecerii socialiste, co-n- 
semnînd extragerea pes
te prevederi a 685 tone 
de cărbune cocsifica- 
b:l. Acest fapt, repre
zintă o confirmare a 
strădaniilor și roadelor 
bogate cu care cel mai 
puternic colectiv de 
muncă al Văii Jiului 
estt hbtărît să întîm- 
pine măreața sărbătoa
re de la 23 August. Tot
odată, este'dovada unor 
certe posibilități de ca-
re dispune colectivul 
pentru redresarea cît 

grabnică a extrac
ției de cărbune și tre
cerea la recuperarea 
restanțelor.

Prin semnificative 
realizări se evidenția
ză, cu contribuția la suc
cesul" întregului colectiv, 
sectoarele IV, V, I și 
VI. care, în aceste zile 
din preajma marii săr
bători a Eliberării pa
triei, măresc tot mai 
mult ritmul rezuiltate- 
br de vîrf în producție.

Deplinâ concordanța 
între angajamente 

și fapte
• De Ia începutul anului, 13 800 tone de cărbune 

extrase peste prevederi • în medie, 800 kg/post în 
abataje și 350 kg/post pe sector peste nivelul plani
ficat al productivității muncii £ Peste 2 000 000 lei 
economii față de costurile de producție planificate.

■ In bilanțul zilei de 16 august, în cadrul 
• „zilelor de producție mărită11 organizate, cele 
patru brigăzi din abatajele sectorului au extras 
împreună, peste plan, 109 tone de cărbune.

Datele cu care am des
chis relatările de la sec
torul I al I.M. Vulcan, 
colectiv muncitoresc ce 
trăiește mîndria că în îh- 
tîmpinarea măreței 'săr
bători de la 23 August 
se situează — prin pro
ducția fizică extrasă . și 
nivelul celorlalți indica
tor! economico-produc- 
tivi — pe primul loc al

întrecerii pe Vale, atestă 
prin puterea de argu
ment a faptelor, o exem
plară mobilizare a po
tențialului colectiv, o vie 
și rodnică întrecere pen
tru a da țării cît mai 
mult cărbune.

T. CAMPIANU

(Continuare in pag. a 2-a,

Eching condusă de destoinicul dv'lber -GT'orgl >• Neagoie. ’n timp ce „îm
pletește" pereții viitoarelor apartamente ale blocului 59 B din cartierul Petro
șani — Nord. Foto : Ion LICIU
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DIN PARTEA CONSIL.ULUI DE STAT
COM U N I C A T

în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate 
personală în- zilele de 22—24 august 1982

în zilele de 22—24 august 1982, autoturismele proprietate personală pot 
circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturis
mului.

ÎNFĂPTUIRILOR |
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Realizarea planului înseamnă 
și realizarea calității

Dezvoltarea în ritm înalt 
a forțelor de producție 
ale țării și, totodată, rea
lizarea unei calități noi, 
superioare în întreaga ac
tivitate economică și so. 
cială este o sarcină de ba
ză în acest cincinal. în 
acest context se înscrie și 
Fabrica de confecții din 
Vulcan unde unul din co
mandamentele superioare 
ale colectivului de muncă 
este realizarea unei cali

tăți care să satisfacă exi
gențele beneficiarilor. Și 
spre lauda lor, confecțio- 
nerele de la Vulcan obțin 
în acest sens rezultate bu
ne și foarte'bune. Așa cum 
a fost în semestrul I. Rea
lizarea unei producții pen
tru export în valoare de 
9 281 000 lei a fost posibilă 
și datorită calității fără 
cusur : nici un refuz în 
primul semestru. „Mai 
mult — adaugă tovarășa

Elena Orșan, responsabi
la cu calitatea producției 
— beneficiarii noștri din 
U.R.S.S. au fost de fiecare 
dată foarte mulțumiți de 
calitatea produselor pe 
care le-am livrat".

Bineînțeles însă, ca în 
orice activitate, mai sînt 
rezerve, mai apar și greu
tăți. Interlocutoarea noas
tră ne amintește cîteva : 
calitatea materiei prime, 
modul de confecționare, 
calitatea țesăturii, modul 
de ambalare, și altele pot 
fi ridicate pe o treaptă ca
litativă mai înaltă. Refe
ritor la materia primă, o 
observație: nu de puține 
ori calitatea acesteia, pri
mită de la furnizori, lasă 
de dorit. Cum sînt învinse 
aceste greutăți ? Ne spune 
secretara comitetului de 
partid, Victoria Roșea :

— Pentru a depăși greu
tățile, inerente dealtfel,

loan AI. TĂTAR

fContinuare in pag a 2-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii I
Mai multă exigență '

față de aportul tuturor { 
membrilor colectivului ■

In spirit autocritic, ' or
ganul colectiv de condu
cere de la mina Aninoasa 
a' arătat în fața reprezen
tanților oamenilor muncii 
că între cauzele care au 
determinat restanța acu
mulată de la începutul a- 
nului se numără și exigen
ța scăzută față de aportul 
profesional al unor cadre, 
față de repetatele neînde. 
pliniri de sarcini ale unor 
șefi de brigadă, maiștri, 
șefi de sectoare. In acest 
context a fost criticată in
suficienta preocupare pen
tru folosirea judicioasă a 
capacităților de producție 
și a dotării tehnice moder
ne, a forței de muncă și 
timpului de lucru. La o 
seamă de lucrări, efecti
vul scriptic planificat a 
fost depășit, fapt care de
notă că la nivelul sectoa
relor si chiar al formațiilor 
de lucru există încă, defi
ciențe de organizare a pro 
ducției și a fliuncii. Mai

semnalăm dintre cauze, ’ 
starea disciplinară scăzu
tă pentru a sublinia con
cluzia dării de seamă a 
consiliului oamenilor mun
cii : principalele cauze sînt 
de natură subiectivă, ne
ajunsurile puteau fi preve
nite, iar rezultatele eco
nomice erau cu totul altele 
dacă se asigura o partici
pare cu adevărat colecti
vă la. realizarea. planului 
fiecărei zile, fără stagnări, 
fără pierderi de producție.

Pe fondul acestor apre
cieri constructive, dezba
terile iau fost orientate 
spre găsirea soluțiilor ca
re,, să conducă la ieșirea,- 
din impas. Constantia 
Gheorma, șef de -brigadă 
cu multă practică în a- 
ceastă.întreprindere a des
chis lista vorbitorilor fan

ion MUSTAȚA

/Continuare tn pag a / ai

în oagi a a 2-a
® PRIMIREA ÎN PARTID — o activitate peîseveren'â, orientatei 

spre calitate.
© Datorie cetățenească, onorată prin tapie.
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Aspect de muncă din cadrul secției nr. 1 a întreprinderii de confecții Vul
can, unde lucrează numai confeelionere cu o înaltă pregătire profesională.

Foto : Ștefan NEMEUSEK
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Viața de partid

familie, 
partid

planurilor 
sarcini 

de 
. să 

care

îșt desfășoară. in

De la începutul anului, 
rîndurile organizațiilor de 
partid din orașul Lupeni 
au crescut cu 106 membri. 
Primirile în partid 
s-au făcut din rîndurile 
oamenilor cei mai vred
nici, exemple în muncă,. 
în comportare, care 
femarcat'în strădaniile lor le VII, Vl/Ă, IIl/c, V/D, 
continue pentru realiza- ..........................
rea sarcinilor ce revin co
lectivelor lor în activitatea 
productivă.

— Accentul l-am pus 
îndeosebi pe calitatea ce- 
loi nou primiți in partid, 
ne spunea tovarășul Ște
fan Popa, secretar al 
comitetului oră

șenesc de partid Or, crite
riul calității pentru orga
nizațiile de partid nu poa
te fi altul decît calitatea răminerilor în urmă, pen-:' ......... .......... . a 

ne 
Constantin 

organ iza-

exemplară în muncă, via
ța obștească, în 
Organizațiile de 
care s-au evidențiat în ac
tivitatea de primire în 
partid, mai ales prin ac- 
centul ce-1. pun ..pe latura 
calitativă a acestei activi- 

s-au lăți, sînt cele din sectoare-

XIII/A și X de la mina
Lupeni și sectoarele II, 111 
și VI de la mina Bărbă- 
teni. ; ț'v

: — Colectivul nostru își 
concentrează toate efor-

turiie pentru recuperarea

activității celui ce solicită 
P%mirea în ‘partid — adi
că în producție, în abata
jele minei, in halele uzi
nei, ale fabricii, adică la 
locul lui de muncă, acolo 
se verifică gradul de ma
turitate politică, de res
ponsabilitate ■ cetățenească 
a fiecărui individ,

O dovadă a orientării 
judicioase ă organelor de 
partid o constituie faptul 
eâ 50. deci aproape jumă
tate dintre cei primiți în 
partid in acest an sînt mi
neri, șefi de brigadă, elec
tricieni și lăcătuși de mi
nă, deci cadre care s-au 
remarcat prin strădaniile 
depuse pentru perfecțio
narea pregătirii lor profe
sionale, stăpînirea noilor 
utilaje din dotare, oameni 
care prin faptele lor coti
diene dovedesc o conștiin
ță politică și profesională 
înaintată, o comportare

j auuiici J ivi iu tiiiiia, p 
tru realizarea integrală 
planului la cărbune, 
declara tov. 
Găină, secretarul

, ției. de partid din sectorul 
VII al I.M. Lupeni. Or, 
redresarea depinde în ma
re rpăsură de întărirea or
dinii și disciplinei, de 
respectarea programului de 
lucru, a cerințelor tehno
logice. De aceea, și în mun
ca de primire in partid 
punem bază pe acei oa
meni care se evidențiază 
în aceste eforturi, dove- 
dindu-și zi de zi răspunde
rea față de soarta produc
ției.

O activitate merituoasă 
au desfășurat în munca de 
primire în partid și orga
nizațiile de bază de la 
prepărație și I.F.A. Vîs- 
coza, cu cîte 17 primiri, 
de la întreprinderea co
mercială șî cooperativa 
„Straja". Pozitiv în actlvi-

tatea acestor organizații 
este continuitatea, ritmi
citatea, pe baza studiului 
de perspectivă, angrena
rea în această activitate a 
celor mai buni comuniști. 
In organizația de bază 
alimentara a I.C.S. Mixte 
au fost primiți 4 membri 
în ultimele 3 luni. .Secre
tarul organizației. Nicolae 
Popa, ne spunea :

— Pe baza studiului de 
perspectivă, a 
de muncă trasăm

; concrete membrilor 
partid cu experiență 
se ocupe de tinerii 
solicită primirea în partid. 
Astfel și în prezent avem 
4 lucrători ’ tineri pregătiți 
pentru a fi luați în discu
ția adunării generale.

Dar, în orașul; Lupeni 
sint și organizații cu slabe 
rezultate in munca de. pri
mire in partid. Așa sînt 
cele din sectorul 1 al I.M. 
Bărbăteni, X1I/A și XII/B, 
cele din sectoarele I, II 
și III de la LM. Lupeni, de 
ia T.C. Ind, și panificație. 
Birourile acestor organi
zații de bază au obligația 
ca, în lumina exigențelor 
formulate de documentele 
plenarelor C.C. al P.C.R. 
din martie și iunie a.c., să 
desfășoare o activitate 
perseverentă și judicios 
orientată spre oamenii cei 
mai buni dintre cei buni. 
Măsurile întreprinse la ni
velul comitetului orășe
nesc de partid pentru ge- 

■ neralizarea experienței din 
organizațiile de partid cu 
bune rezultate, vizează di
namizarea muncii de pri
mire în partid în toate 
organizațiile.

Dan STEJARU

activitatea de practică producții ă la extinderea si amenajarea șe-
Foto : Cristian ȘTEFAN

Numeroși elevi de la Liceul industrial nr. i din Lupeni 
aceste zile,
relor din zona estică a orașului.

Numeroși elevi de la Liceul industrial nr. i din Lupeni își desfășoară, în 
aceste zile, activitatea de practică productivă la extinderea si amenajarea se
relor din zona estică a orașului. Foto : Cristian ȘTEFAN

DATORIE CETĂȚENEASCA.
ONORATA PRIN FAPTE

'Urmare pag 1/

este nevoie de contribuția 
mai multor factori. Printre 
aceștia un rol important 
revine atît mașinilor la 
care se lucrează, dar măi 
ales celor care le manipu
lează. Mașini bine reglate, 
personal de înaltă califi
care — iată doi 
cișivi pentru obținerea 
unor rezultate 
la calitate.

Pentru a supraveghea e- 
yoluția calității spre eo-
uiiiiiiiwiiiiiiimimiiiinii

Realizarea 
planului 

înseamnă
și realizarea 

calității
wmiummummmuuum

iele așteptate este nevoie 
totodată de un control 
tehnic de calitate, riguros. 
Geea ce reușesc prin com
petența lor profesională 
Elena Hortopan, Zorina 
Tureuleanu, Ioana Juve- 
loiu și Liliana Sîfbulescu. 
Precizarea aparține tot 
responsabilului cu callta- 

-4ea, Elena Orșan, care a 
mai adăugat:

— La noi problema ca
lității produselor începe în
că din faza de proiectare, 
continuă în fazele de crea
ție, apoi și în producție, 
încheindu-se abia după 
faza de livrare. Pe parcur
sul drumului ce urmează 
să-l străbată produsul, ți
nem cont de linia modei, 
de materia primă (colorit, 
desene), de materialele au
xiliare, de accesorii și e- 
xecuția tehnologică a pro
dusului, astfel incit acesta 
să întrunească toate atri
butele 
piață, 
noi, 
din 
muncitorească, este 
za noastră zilnică. *

factori de-

superioare

pe 
la

competitivității
Pentru aceasta, 
calitatea face parte 
emblema noastră 

devi-

Deplină concordanță
(Urmări <in pag. O

Cele patru, brigăzi — fie
care lucrînd concomitent 
în două și trei fronturi de 
lucru — și-au îndeplinit 
lună de lună sarcinile pro
prii. Producțiile obținute 
peste prevederi : brigada 
condusă de Mihai Neșțian 
— 5800 de tone în 7 luni, 
Mihai Dudeseu — 4550 de 
tone, Gheorghe Sava — 
4750 de tone, și Ștefan 
Gantz — 2450 de tone. Tre
buie să menționăm în a- 
celași cadru preluarea de 
către sectorul 1, pe par
cursul lunilor anului, por
nind de la posibilitățile 
reale ale colectivului, a u- 
nor sarcini 'suplimentare 
comparativ cu prelimina
rul întocmit la început de 
an.

Se cuvine să evidențiem 
și un alt aspect 
colectivului ; în 
anului, între 
direct productiv

al muncii 
tot cursul 
personalul 
și cel... 

-indirect productiv a exis
tat o colaborare de excep
ție, numai aceașta expli
când rezultatele de ansam
blu, și ele de excepție. De 
aceea, subinginerul loan 
Tureanu, șef de sector, in
sistă, cu prilejul culegerii 
datelor, să notăm numele 
unor artificieri evidențiați 
— Gheorghe Romeghea,

Vasile Maftei, Dragomir 
' Rus și Gheorghe Perca, al 

unor lăcătuși și electri
cieni — Angliei Ivan, 
Gheorghe Toporaș, loan 
Onișor, Dumitru Hortopan 
și Alba codreanu, al maiș
trilor Constantin Marts, 
loan Bunăiașu, Vasile Hi- 
ristoiu și Vasile Brie,

Pentru luna august, co
lectivul și-a propus 
„urce" 
de tone

69 
cu cel puțin 1000 
plusul agonisit pe 

primele șapte luni. Reali-, 
zările ultimelor zile, dove
desc, ca și pînă acum, o 
deplină concordanță între 
angajamentele și faptele 
lor.

■ RECOLTĂ BOGATĂ, 
la centrul de 
pregătire și ex- 
fructelor de pă- 
Iscroni că pînă

I

Aflăm de 
preluare, 
pediere a 
dure din 
ieri ocoalele silvice Lupeni 
și Petroșani au colectat 30 
de tone de afine negre și 
60 de tone de zmeură. Din. 
tre punctele de achizițio
nare, cele de la 
(Valea de Brazi) și 
tiște se remarcă în

Uricani 
Pola- 
mod

(U rman din pag, 1)

cînd propuneri concrete : 
îmbunătățirea plasării e- 
fectivului la abatajele fron
tale, asigurarea formației 
tip la toate locurile de 
muncă, folosirea tuturor 
pârghiilor de cointeresare 
în vederea omogenizării 
formațiilor direct produc
tive. Un alt brigadier 
noscut, Pavel’ Dedîu, 
referit la neajunsurile 
tîmpinate în abatajul
tat cu complex mecani
zat, din cauza .neasigurării 
debitului neefesar de apă 
industrială. Propuneri la 
obiect au făcut de altfel 
toți cei care au luat cu-

ta
s-a 
la

do-

deosebit.-în valorificarea 
zmeurei, iar cei de la An
sei(Valea Popii) a afinelor, 

fii ETAPĂ IMPORTAN
TĂ. Paralel cu înălțarea 
noului sediu al Teatrului 
de stat „Valea Jiului" Pe
troșani, unde s-a ajuns 
la cota cea mai înaltă, te- 
rasa-acoperiș, lotul de 
constructori, din cadrul 
G.I.G.C.L. Deva, care rea- 
lizei 2ă investiția, a trecut 
la efectuarea 
capitale la fosta 
spectacole a 
CM.V.J. Se află 
clari, instalatori,i

reparației 
sală de 
clubului 

aici zi- 
lăcătuși

■

1 
I 
)
1
i>

In sensul Proiectului de 
lege privind mai buna gos

podărire a localităților am 
stat de vorbă cu tovarășul 
Vasile Scafaru, președin
tele Asociației de locatari 
4 C din Petrila, un gospo
dar adevărat, respectat de 
cei peste 1 100 de cetățeni 
care l-au ales. Alte date: 

. fost invitat al rubricii din 
ziarul nostru în anii tre- 
cuți, evidențiat pentru fru- moașă brățară de verdea- 
moasele rezultate din 
drul Consiliului popular 
orășenesc și în organizația 
de partid de care aparține.

— Tovarășe Scafaru, sint 
șapte ani de cînd vă știu 
în fruntea tuturor acțiuni
lor de gospodărire și în
frumusețare din partea de 
jos a orașului Petrila ; ti
nerețe fără bătrînețe, așa-i?
- Adevărat, la vîrsta mea 

(58 ani împliniți, pensio
nar), unii se odihnesc chiar 
în fața florilor pe care le 
îngrijim cu dragoste, pe 
băncile lucrate de noi. Dar 
eu m-am obișnuit să n-om 
astîmpăr ; munca este sen. 
sul vieții mele. Oamenii 
s-au obișnuit cu mine, așa 
că, dacă într-o zi nu zbîr- 
nîie soneria, dacă nu apa
re vreun 
problemă, 
cum...

— Sint

spațiile verzi ale blocurilor 
28, 23, 27, 33 și 26 ale 
cartierului ,,8 Martie”. Cine 
vă ajută ?

— Fiecare președinte de 
bloc împreună cu locatarii 
cei mai harnici : David Ște
fan, Stoica Ion, Băbușanu 
Eugen și alții.
- Sînteți pe cale de a 

termina terenul de sport Vom încerca să înfrumuse- 
și de a, închide într-o fru- . țăm balcoanele, cu fior,

nu cu rufe atîrnate și 
aceea vom acționa să 
nem la punct toate uscăto- 
fiile de pe etaje.
- Sînt multe de făcut 

în perspectivă...
- Perspectiva e una sin

gură 1 înfrumusețarea și 
gospodărirea cartierului și 
orașului nostru, deoarece 
românului îi ptace îmbina
rea dintre util și frumos. Și 
spun aceasta, pentru că 
florile și copăceii ornamen
tali sădiți de mine, de 
ția mea, Veronica, de 
catarii harnici, aparțin 
bitorilor de frumos. De 
ceea, participarea la 
frumusețare o considerăm 
ca o datorie umană,. .De- 
altfel, o zicală populară 
spune că nu are viață fru
moasă cet ce n-a sădit mă
car un copac...

Interviu realizat de 
loan Dan BĂLAN

ță toate aceste blocuri.
— Da, multe lucruri au 

fost realizate, multe sînt 
încă de făcut. Pentru a- 
ceosta e nevoie de sprijin 
de la toți, pentru că, să 
știți, sint unii care vin și 
ne trag la răspundere con. 
vinși fiind că noi sîntem re- 
tribuiți de asociație. Nu, nu 
este așa : eu practic o 
muncă obștească și fiecare 
poate fi în locul meu. To
tuși, nu pot ft răspunzător 
pentru că un copii sparge 
din greșeală un geam sau 
un tînăr lasă magnetofonul 
să cînte la maximum 
miezul nopții. Tocmai 
aceea, pentru a evidenția 
aspectele pozitive și a cri
tica pe celelalte, vom înfi
ința o gazetă de stradă, unde 
fiecare își va putea spune 
cuvîntul. Nu sîntem încă 
mulțumiți de modul în care 

frumos îngrijite se depozitează și se ridică

ca-

în 
de

locotor cu vreo 
parcă e nu știu

Mai multă exigență
vîntul — Hodor Zianu. 
Ilie x Torsan, Gheorghe 
Munteanu 1, Cristian Cior
nei, Alexandru Găboș, 
Gheorghe Lungu, Ilie 
Botgros — completând mă
surile preconizate de bi
roul executiv al c.o.m. cu 
soluții noi privind valo
rificarea-: rezervelor- in
terne ale' creșterii produc, 
ției fizice și îmbunătăți
rii calității cărbunelui. In 
mod operativ au fost co
municate de către directo
rul întreprinderii ing. Cor
nel Burice, măsurile ce

st tîmplari detașați : <din 
Diva, Orăștie, Hunedoara. 
La montarea noii 
lății electrice dă o 
de ajutor și un grup 
electricieni de la, E.G.C.L. 
Petroșani.'

H ACȚIUNE DE ÎNFRU
MUSEȚARE, 
cetățenesc din

gunoiul și de aceea vom 
împrejmui locurile destinate. 
Apoi, ne frămîrită efectua
rea unor reparații diverse, 
pavarea străzii de lingă 
grădinița și creșa de copii, 
rezolvarea problemei par
cului de jocuri pentru cei 
mici, care e cam lăsat în 
paragină pe timpul verii.

. vor fi întreprinse pentru 
înfăptuirea propunerilor 
și, în acest context, con
semnăm deciziile privind 
asigurarea în viitor a unei . 
surse proprii de apă in
dustrială, îmbunătățirea 
raportului dintre persona
lul productiv și cel auxi
liar, întărirea exigenței a- 
supra calității reviziilor și 
reparațiilor. aplicarea cu 
fermitate a principiilor 
noului mecanism econo- 
mico-financiar pentru bu
na gospodărire a fonduri-

lor, strîngerea și îndepăr
tarea depunerilor din șan
țuri șt rigole. Exemplul a- 
cestui comitet de cetățeni

insta- 
mînâ

dn (președinte Ioan 1 
este demn de urmat 
toate comitetele cetățe-

Comitetul 
... cartierul

nr. 2 Petroșani a hotărît 
să desfășoare, pînă Ia sfîr- 
șitul acestei săptămâni, o 
amplă acțiune de înfrumu
sețare. Cetățenii sînt mo
bilizați la repararea Și în
treținerea gardurilor, cură
țirea de iarbă a trotuare-

J:

de 
pu-

so- 
!o- 
iu-
o-
în-

(
t
[

î
[I

și a tuturor
ale

lor bănești 
mijloacelor materiale 
întreprinderii.

Măsurile propuse 
vorbitori în cadrul dezba- 

. terilor și cele preconiza
te de organul colectiv de 
conducere dau garanția., că 
la mina Anin.oâsa, ej - ‘ 
redresării se va solda cu 
revirimentul atit de dorit 
și așteptat de acest colec
tiv, care are certe posibi
lități de a reedita succese
le prin care cu ani în ur
mă s-a făeut cunoscut in 
întrecerea pentru tot mai 
mult cărbune.

de

gistrat 30 de grade, adică 
temperatura cea mai ridi
cată din această vară.

iii OFICIUL municipal. țjjg WlViL'Li luuiuupd] |
Moraru) Petroșani pentru proble- | 
tat de me de muncă și ocrotiri .

. . _ . sociale recrutează femei |
nești, chemate să dea car- pentru încadrare în mun- •

îl
I

Toma țĂțARCA |

tierelor și străzilor o. ținu
tă îngrijită în cinstea zilei 
de 23 August. ■■

B NIVEL TERMIC MA
XIM. După ce în perioada 
1I-M5 august a.c., tempe
ratura maximă din Petro
șani a urcat de la 25 pînă 
la 29 de grade, luni, 16 au
gust, la amiază s-au înre-

că, pe perioadă determina
tă, la Fabrica de conserve I. 
Hațeg.

Rubrică realizată de
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URIC A NI
Anii unor transformări 

revoluționare
Localitate rurală popu

lată de eîteva zeci de fa
milii de oieri. Așa era 
cunoscută în urmă cu 38 
de ani localitatea Uri- . 
câni. La numai trei ani 
de la înfăptuirea actului 
istoric de la 23 August 
1944, străvechile melea
guri ale oierilor din Uri
cani au început să ‘ cu
noască transformări cu 
adevărat revoluționare. 
Raspunzind chemării 
partidului de a pune în 
valoare zăcămintele car
bonifere din zona Jiului 
d^e Vest, la Uricani .și-au

?r,ț apariția minerii, 
specialiștii deschiderilor 
și pregătirilor miniere. 
Din acel moment, a -înce
put aici istoria unei noi 
localități urbane.

Mina ș i o-
rașul Uricani s-au ridi
cat la nivelul civilizației 
într-un răstimp în care, 
înainte de eliberarea pa
triei aici nu s-a mișcat 
nimic din atmosfera pa
triarhală. Astăzi însă, 
Uricaniui minier ni se 
prezintă ca o localitate 
de tip urban, cu trei 
școli și un liceu, cu cîte- 
va mii de apartamente în 
care locuiesc familiile 
minerilor, cu un nou ci
nematograf, casă de cul
tură, o frumoasă 
de agrement și 
alte dotări care fac viața 
minerilor mai frumoasă.

La apropiata aniversa
re a marii sărbători a E- 
liberărîi patriei, oamenii 

ș—--------------------------------

bază 
atîtea

J

5

Uricanfului raportează 
mari înfăptuiri pe calea 
îndeplinirii obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
Xll-lea. al partidului. A 
fost pusă în circuitul e- 
conomiei naționale o no
uă bogăție a subsolului 
— cuarțul de Șiglău, ca
re se exploatează din 
muntele eu același nume 
și se înnobilează în noua 
preparație construită în 

’ ' I.M. 
ani, 

sarcinilor 
Plenarele

apropierea sediului 
Uricani. In viitorii 
ca urmare a 
stabilite de
C.C. al P.C.R. din 31 
martie și 1—2 iunie 1982 
privind dezvoltarea bazei 
energetice și de materii 
prime,, a orientărilor și 
indicațiilor date de tova- 

Nicolae Ceaușescu, 
al 

creș- 
pro- 

mină 
cu- 

o 
e- 

so- 
vor 

în 
Și 

va 
a 

începe

rășul
secretarul general 
partidului, privind 
terea accelerată a 
dueției .de cărbune, 
și orașul Uricani voi' 
noaste în continuare 
puternică dezvoltare 
conomică .și înflorire 
cial-culturală. Se 
deschide noi mine 
timpurile Hobiceni 
Valea de Brazi ; se 
construi o preparație 
cărbunelui și va 
construirea unui nou o- 

‘raș între Uricani și Cîm- 
pu lui' Neag. Dezvoltarea 
în ritm susținut a extrac
ției cărbunelui va in
fluența puternic înflo
rirea economică și socia
lă'a acestor meleaguri.

_____ _____________ J

Antrenați în întrecerea 
socialistă pentru a da țării 
cit mai mult cărbune, mai 
ieftin și de mai bună cali
tate, minerii Uricaniului ra
portează în cinstea zilei 

.morii sărbători a Eliberării 
patriei un succes deosebit ; 
punerea în funcțiune a 
celei mai importante ca
pacități de producție, ma
rele complex de susținere 
și exploatare mecanizată a 
cărbunelui la sectorul II. 
Cu ajutorul acestui com
plex, minerii din brigada 
condusă de maistrul elec
tromecanic llie Amorărîței, 
realizează zilnic producții 
de peste 1000 tone de căr
bune, pe baza unor pro
ductivități de vfrf de 20-22 
tone pe post. Prin punerea 

■ în funcțiune a acestei mari 
capacități se prevede re
cuperarea rapidă a rămîne-

rilor în urmă față de pla
nul producției anuale la 
zi și raportarea prnă la 
finele anului a unei însem
nate cantități de huilă coc- 
sificabilă peste sarcinile de

Coordonate ale 
dezvoltării urbanistice

■ în acest an zestrea 
fondului locativ al orașu
lui Uricani se va îmbogăți 
cu încă două blocuri de 
locuințe. Aici vor fi pre
date 54 de apartamente.

■ în primul trimestru 
al acestui an, constructo
rii au predat locuitorilor 
din Uricani un nou și mo
dern cinematograf cu 500 
de locuri.

-■ O expresie a grijii 
pentru copiii minerilor o 
constituie și faptul că, în 
acest an, în orașul Uri
cani va funcționa o nouă 
școală cu 24 săli de clasă, 
laboratoare și atelier pen
tru practica productivă.

Exigențele mari pe care 
le pune munca în abataje
le de mare capacitate do
tate cu complexe mecani
zate de susținere presupu
ne ca oamenii, cei ce te

M întina întregului colectiv
plan. Garanția acestei rea. 
lizări este puternica for
mație a lui llie Amorăriței, 
care are la cîrma schim
burilor, mineri cu o bogată 
experiență în mînuiiea noi
lor tehnologii. Cu același 
complex, brigada a realizat 
în anul trecut 12 165 tone 
de cărbune peste sarcinile 
de plan, extrăgînd o pro
ducție record de peste 
11 000 tone de cărbune lu
nă de lună.

stăpînesc și dirijează, să 
fie ei înșiși de calitate su
perioară. Așa si'nt, de fapt, 
cei 15 ortaci ai lui llie A- 
morăriței, care acționează 
ca adevărați mineri tehni
cieni, formind o brigadă o- 
mogenă, puternică, in care 
absențele nemotivate nu 
sînf cunoscute ca noțiune 
și există o angajare depli
nă zi de zi, în realizarea 
preliminarului.

Expresie a grijii pentru 
om

In bugetul I.M. Uricani 
s-a prevăzut, pentru anul 
1982, să se cheltuiască. 5 
milioane lei în scopul pro
tecției muncii. In primele 
7 luni ale anului, din a- 
eest fond s-au folosit im
portante sume pentru îm- ,
bunătățireă micro-elima- |
tului în abataje și echi
pament de protecție. Alo- ■ |
earea, an de an, a 
importante sume 
destinate protecției 
cii, asigurării unei 
securități a muncii
teran exprimă gradul 
dezvoltare atins la I.M U* 

'■ ricani în anii luminoși ai 
socialismului, grija deo
sebită pe care o manifestă 
partidul și statul 
pentru mineri.

Harnicii mineri ai Lricaniului de astăzi, mînui- 
tori ai unor tehnologii moderne, adevărați mineri- 
tehnicieni, se bucură de condiții de trăi ia nivelul 
civilizației socialiste. După orele de muncă ei se o- 
dihnesc în apartamente confortabile, beneficiind de 
toate înlesnirile vieții urbane. Pe tocurile stăpînite 
odinioară de oieri, se ridică astăzi o adevărată salbă 
de blocuri de locuințe.

unor 
special 

mun- 
depJine 
în sub- 

de

nostru

Pe drept cuvînt, ne 
nea deunăzi tovarășul 
nel Bololoi, secretarul 
mitetului de partid al 
Uricani, colectivul 
se mîndrește cu r 
complex de susținere 
cdnizată, o adevărată uzină 
subterană, dar îndeosebi 
cu oamenii care au ajuns 
să stăpînească și să dirije
ze cu iscusință o tehnolo
gie de vîrf în mineritul 
mondial. Minerii-tehnicieni, 
iată o categorie de oameni 
calitativ nouă, apărută în- 
tr-un răstimp scurt, în ur
ma indicațiilor dote cu pri. 
lejul vizitelor de lucru ale 
tovarășului N ic o I a e 
Ceaușescu în Valea Jiului, 
ca o expresie a înnoirilor 
din anii luminoși ai socia
lismului, de după elibera
rea patriei.

co. 
I.M. 

nostru 
marele 

: me-

5
î
$

(

Oameni din linia intii
MUierii, oameni din linia intii, de pe frontul căr

bunelui din Uricani și-au desemnat, în cinstea marii 
aniversări a Eliberării patriei, fruntașii întrecerii so
cialiste pentru mai mult cărbune :

PE COLECTIVE, lo- la sută față de, prevederi 
cui I, sectorul I producție, și și a depășit sarcina la 
Șef de sector mg. Vasile 
Matei. Colectivul a de
pășit cu aproape 10 la 
sută planul producției 
fizice la cărbune. Con
comitent, raportează pes
te jumătate de milion de 
lei economii la cheltuie
lile materiale de .produc
ție.
• LOCUL II, sectorul 

IV investiții, șef de sec
tor ing. Ion Țopa. Colec
tivul acestui sector și-a 
depășit volumul lucra: 
lor de deschideri .cu 6,1

productivitatea muncii.
• BRIGĂZI FRUNTA

ȘE, locul I, minerii din 
brigada condusă de Iosif 
Roca. Și-a depășit planul 
la producția fizică 
peste 18 la sută. Nici 
absență nemotivată 
brigadă.
• BRIGADIERI FRUN

TAȘI, locul I Gheorghe 
Nistor, lucrări de investi
ții.. '

< Locul II Gheorghe 
Scorpie, abataj frontal.

ț? Locul III Constantin J

I
I

1

1
t
I
9

I
i

•«-
I
I

. »

j 
Sorzscu, abataj frontal. ' j

CU 
o 

în

colective.. formații de lucru [ 
legate-.multe fapte demne de • 

:ani. Prin inuncă neobos'lă, ridi- I 
vi muncitorești, acești ‘ 

asigură .cărbunele do la mina I 
? sidcru.'id i roma ‘ i < on- î 

înaintarea eronanilcl ’ ". ,e pe* 
•sper’tăți? și < b'ib/nție: -."ciaibt ■.

De numele, acestor 
și șefi de . brigadă sînt 
Laudă de la mina Uri 
cată la cota in altă a răspunde 
oameni din linia întîi, 
Uricani, pentru neyolț 
tribuind ■ astfel la 
calea p

Pagină realizată de Viorel STRAI
Foto : Ștefan NEMECSEK

Materia primă pentru lentile optice, sticla specială din cuarț și semi- Pentru copiii minerilor se predă în curînd, o nouă coală cu 24 sari de crasa,
cuarț, diferite emailuri, trece prin mîinile soțiilor și fiicelor minerilor. laboratoare și un atelier pentru practică.
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Statele mici și mijlocii

Egiptu- 
invazia 

afir- 
necon-

In concepția politicii externe romanești

rolului 
mijlocii 
proble- 

o-

Reluarea lucrărilor sesiunii 
speciale a Adunării Generale

a O.N.U. in problema palestiniană
NAȚIUNILE UNITE 17 

(Agerpres). La sediul Na
țiunilor Unite din New 
York au fost reluate, luni 
seara, lucrările sesiunii 
speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată 
problemei palestiniene, 
deschise, după cum se știe, 
la 22 iulie 1980 și conti
nuate în aprilie și iunie 
a.e. — informează agenți
ile internaționale de pre
să.

Luînd cuvîntul în prima 
ședință, șeful departa
mentului politic al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei, Frauk 
doumi, . a 
că Israelul nu va 
distruge Organizația 
tru Eliberarea 
sau aspirațiile 
palestinian. 
OEP a acceptat propune
rile de retragere a forțelor 
sale militare din Beirut — 
a arătat vorbitorul — în 
numele locuitorilor orașu
lui. întrucît preferăm să 
ne retragem din teritoriul 
libanez ca să nu oferim un 
pretext pentru noi agre-

Kad- 
subliniat 

putea 
pen- 

Palestinei 
poporului 

Conducerea

siuni israeliene. Repre
zentantul palestinian a in
sistat în cuvîntarea sa ca 
toate trupele israeliene să 
fie cît mai curînd posibil 
retrase din Liban.

Ministrul relațiilor exter
ne al Cubei, Isidoro Mal- 
mierca, a cărui țară exer
cită mandatul de președin
te al mișcării de nealinie
re, a criticat refuzul Israe
lului de a permite prezen
ța observatorilor O.N.U. în 
Liban. ' ’

Reprezentantul 
lui a stigmatizat 
israeliană în Liban 
mînd că retragerea
diționată a forțelor israe
liene „este indispensabilă 
pentru stabilitatea în re
giune".

In cuvîntul său, repre
zentantul Ligii Arabe, a 
avertizat asupra <s»>nsecin- 
țelor escaladării situației 
într-un conflict generalizat 
în Orientul Apropiat, care 
ar risca să depășească li
mitele acestei reuniuni.

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

BERLIN 17 (Agerpres)'. 
In R.D.G. a început „Mar
șul pionieresc al păcii". 
Copiii au pornit din 12 o- 
rașe ale . Republicii Demo
crate Germane pentru a 
se întîlni la Dresda. Pe 
cele 200 de trasee ale mar
șului. pionierii vor vizita 
monumente legate de isto
ria patriei șr a luptelor 
muncitorești, vor depune 
flori la mormintele celor, 
căzuți în luptele împotri
va nazismului.

Cu prilejul marșului, co. 
piii vor avea de asemenea 
întîlniri cu oamenii mun
cii din întreprinderi 
gospodării agricole.

LONDRA 17 (Agerpres). 
Sub deviza „Pace și mun
că", la Birmingham a a- 
vut loc o conferință sindi
cală la care au luat parte 
reprezentanți ai celor mai 
mari uniuni sindicale din 
Marea Britanie, între care 
cele ale lucrătorilor din 
transporturi, constructori
lor de mașini și ingineri
lor. între altele, partici- 
panții la reuniune au ho
tărît constituirea . în în
treprinderile britanice a 
unor organizații ale Miș
cării pentru, dezarmare nu
cleară din Marea Britanie 
și au propus desfășurarea 
viitoarelor alegeri parla
mentare sub lozinca acti
vizării luptei împotriva 
pericolului de război, pen
tru salvgardarea păcii și 
împotriva cursei înarmă
rilor.

9

rolul lor pe Arena mondială
,.Soluționarea problemelor complexe existente pe arena mondială necesită 

participarea activă a tuturor statelor la viața internațională. în mod deosebit 
este necesară participarea activă a țărilor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate, 
a țărilor în curs de dezvoltare, vital interesate în soluționarea democratică a 
problemelor, într-o politică nouă care să asigure independența și securitatea 
fiecărei națiuni".

NlțOLAE CEAUSESCU 
colelor de noi conflicte 
și războaie. O importan
ță deosebită revine. în 
acest sens, O.N.U. și ins
tituțiilor sale, care oferă 
cadrul instituțional pen
tru participarea organi
zată a tuturor statelor la 
soluționarea probleme
lor internaționale.

Una din trăsăturile de- | 
finitorii ale viziunii 
litice a t. “
Nicolae ceaușescu — îm
binarea poziției de 
cipiu cu activitatea 
tică — se regăsește 
conceptul privind rolul 
țărilor mici și mijlocii. 
Țara n°astră promovea
ză constant și 
baza relațiilor 
toate statele, 

cu ' de orînduirea 
normele și principiile de 
drept internațional. Pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu este un pro
motor activ al dezvoltării 
raporturilor cu toate 
statele, dialogul direct, 
contactele și schimbul 
de opi n i i cu șefi de s ta t 
și de guvern de pe toate 
continentele constituin- 
du-se în momente.de re
ferință pentru impulsie- ■ 
narea relațiilor bilatera
le ale țării noastre. Ini
țiativele și propunerile 
multiple ale României 
în diferite forumuri au I 
contribuit la sporirea ro
lului și răspunderii, a so
lidarității țărilor mici și 
mijlocii în viața interna
țională, în lupta pentru 
pace și progres social.

Paul DIACONU

dezvoltării, făurirea unei 
noi ordini economice in- 

. ternaționale, nu pot fi 
soluționate ignorind peste 
două treimi din statele 
și, "respectiv, populația 
planetei. în plus, țările 
mici și mijlocii, sînt, de 
regulă, victimele politicii 
și practicilor imperialis
te, de forță și dictat, ast
fel îneît ele nu numai 
că sînt interesate să par
ticipe activ pe

. mondială, ci, vuia.-.,,, 
sînt obligate, în virtutea 
imperativului 
intereselor lor fundamen
tale. a independenței și 
suveranității naționale să 
ia parte la rezolvarea 
problemelor de interes 
general. Asigurarea par
ticipării lor active, 
drepturi egale, la soluțio
narea problemelor 
din ale ale lumii de 
tăzi constituie, totodată, 
un imperativ al instau
rării unor relații de de
plină egalitate, de afir
mare a noilor principii 
vizînd asigurarea inde
pendenței și suveranită
ții tuturor, statelor, a 
condițiilor de pace și pro
gres pentru toate națiu
nile. Pentru realizarea 
acestor obiective, unirea 
eforturilor, întărirea 
lidarității țărilor 
și mijlocii se vădesc 
actuale ca orieînd.
fiind intensificarea
tei pentru o nouă reîm
părțire a lumii, a zone
lor de influență, accen
tuarea cursei înarmări
lor, îndeosebi a celor nu
cleare, creșterea peri-

Tema enunțată ocupă 
un loc de frunte în vas
ta activitate 
practică a 
general al 
președintele 
tovarășul 
Ceaușescu, artizanul 
țregii noastre politici ex
terne. Creșterea 
țărilor mici și 
în soluționarea 
melor care preocupă 
menirea, mai ales în îm- I prej urările internaționa- J le actuale grave, decurge

■ din realitățile contem- j porane, din mutațiile in- J tervenite în raportul de 
| forțe în favoarea păcii și 
< progresului, din proce- 
| sele și tendințele evolu-
• ției internaționale. Țările I mici și mijlocii, care cons- 
1 tituie majoritatea covîr- I situare și din rîndul că- j rora face, de altfel, parte J și România, se afirmă ca I factori activi în soluțio- 
1 narea constructivă a
• problemelor internațio- I n'ale, în promovarea unor
■ raporturi n°i între state, I bazate pe încredere 
! respect reciproc, în
• forturile pentru 
| măre, 
i dezvoltare, 
1 cooperare și pace 
| națiuni. Desigur, 
. tul românesc nu 
I preciază rolul 
j puteri în viața interna-
• țională actuală, dar este 
I evident că problemele 
( care preocupă astăzi
• omenirea, cum sînt de- 
I zarmarea generală și to- 
| tală. în primul rînd cea
• 'nucleară, lichidarea sub-

teoretică și 
secretarului 

partidului. 
Republicii, 

N i c o 1 a e 
in-

arena 
obiectiv,

tovarășuiu. if• 
prin- I 
prac- 
și înapărării

Întîlnire sovieto-poionă

firmei

FILME TV
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22,20
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16,00
16,05

17,00
17.50
18,00

Concedieri de personal 
în industria americană 

a automobilului

perioadă 
ca urmare 
tendințelor 

economia

se
mi ci 
mai 

dată 
lup-

așează la 
sale cu 
indiferent 

socială.

20.00
20.30

LUPENI — Cultural :
Incident la graniță.

URICANI : Semnul șar
pelui. :..'

Piesse, au fost examinate 
progresele ’ înregistrate în 
cadrul negocierilor vizînd 
soluționarea situației din 
Beirut.

• operatori cazane (fochiști)
• buldozeriști
Informații suplimentare, zilnic la biroul 

P.I.R. al Uzinei.

car- 
as-

a-.
France

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
Crimeea aa- 

loc întîlnirea între 
secretar

încadrează de urgență, direct sau prin transfer, 
personal (bărbați), pentru următoarele meserii

• lăcătuși
• sudori

MIHUȚ FLORINEL

Anunțuri de familie

După încetarea focului în Beirut
BEIRUT 17 (Agerpres). 

Pe fundalul încetării fo
cului, in capitala libaneză 
continuă contactele politi
ce în vederea găsirii unei 
soluții negociate a situației. 
Astlei, președintele Elias 
Sarkis a avut marți o no
uă rundă de convorbiri cu 
Philip Habib, în cursul 
săre’a, emisarul special
aniei loan a informat des
pre negocierile purtate cu 
oficialitățile israeliene. De 
asemenea, primul minis
tru, Shafiq Al-Wazzan a

1 avut o întîlnire cu Hani 
El Hassan, consilier poli
tic al președintelui Pales
tinei, Yasser Arafat. După 
cum transmite postul de 
radi» libanez, citat de 
gențiile MEN și
flUXrUUUUUUAXXXX.XAXXBX BX.BJmx* KBB *•»> ....

In 
vut
Leonid Brejnev, 
general al C.C. al P.C.U.S.', 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al 
C.C, al P.M.U.P„ președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, aflat 
într-o vizită în Uniunea 
Sovietică.

După cum transmite a- 
genția TASS, L. Brejnev 
și W Jaruzelski s-au in-

format reciproc în legătu
ră cu activitatea celor 
două partide și state rele- 
vîndu-se faptul că 
relațiile sovieto-polone 
continuă să se dezvolte în 
toate sferele de activitate. 
A avut, de as.einenea, loc 
un schimb de păreri asu
pra unor probleme ale si
tuației internaționale ac
tuale.

și 
e- 

dezar- 
democratizare, 

destindere, 
între 

concep- 
suba- 

marilor

NOTA

ș
i

Milioanele si
• ■

Prin refuzul său recent 
de a aproviziona trupele 
americane din Diego Gar
cia cu alimente,, guvernul 
din Insula Mauritius a 
respins posibilitatea de 
a aduce în vistieria statu
lui mai multe milioane de 
dolari, dar, consecvent cu 
sine însuși, a arătat, în
tr-o notă trimisă secreta
rului de stat american 
Shultz, că statul mauritian le diplom-tice si politice 

posibile, în toate forurile 
internaționale, inclusiv la 
O.N.U.

Astfel, refuzul Insulei 
Mauritius de a efectua li 
vrările de alimente, pre
zentat de presa occidenta
lă drept un act „contrar 
intereselor naționale" 
constituie, de fapt un act 
de continuitate consec
ventă a unei politici de 
independență și suverani
tate a unei țări mici care 
luptă pentru integritatea 
sa teritorială, pentru 
transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a pă-

își reafirmă dreptul la 
suveranitatea asupra in
sulei Diego Garcia.

Atolul Diego Garcia a 
fost separat de Insula 
Maritiuș în anul 1965, 
printr-o acceptare de :ă- 
tre guvernul mauritian a 
unor compensații pe care 
Marea Britanie trebuia să 
le plătească locuitorilor 
insulei, refugiați la vestea 
transformării insulei în
tr-o bază maritimă mili
tară în Oceanul Indian 
Acceptarea acestor com
pensații nu însemna însă 
în viziunea mauritiană re
nunțarea la suveranitate^ 
asupra atolului Diego G;

cia, fapt reafirmat, în mai 
multe rînduri, de guvern.

Recent, guvernul Insu
lei Mauritius a hotărît i. 
nițierea unei campanii di
plomatice pentru redobîn- 
direa acestei suveranități. 
In legătură cu aceasta, 
primul ministru, Aberood 
Jugnauth, a arătat că gu
vernul mauritian va lup
ta, folosind toate metode-

WASHINGTON 17 (Ageri 
preș), cea mai mare socie
tate din industria ame
ricană . a automobilului, 
„General Motors Corp", 
a anunțat, luni, că va con
cedia, în următoarele săp- 
tâmîni. încă 9100 munci
tori, din cauza reducerii 
vînzărilor, relatează agen
ția AP. Se precizează că, 
in primele 10 zile ale lunii 

,.,’n curs, vînzările
'au scăzut cu 29,1 la sută, 
față de aceeași 
a anului trecut, 
a persistenței 
recesioniste în 
americană

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pilot de formu
la 1 ; Unirea : Europenii.

PETRI LA : Cobra se 
întoarce.

LONEA ; Escadronul 
husarilor zburători, I-II.

AN1NOASA : Ultima
cursă.

VULCAN : Cosmonau-

Telex
Volei maseulin : 
Româna — Franța. 
Transmisiune di
rectă de la Sala 
sporturilor din Bu
zău.
Tragerea pronoex-

Universul femeilor, 
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telej urnal.
Arc peste timp. 
23 August 1944 —
23 August 1982.
Film artistic : Sera
ta.
Telejurnal

Mica 
publicitate

■ Cu ocazia ieșirii la 
: pensie, colectivul de re

dacție al ziarului „Stea
gul roșu" mulțumește 
Măriei Dincă pentru în
treaga sa activitate și-i 
dorește multă sănătate 
si fericire !

Soția Viorica, tatăl, 
fratele și cumnații a- 
nunță cu durere împli
nirea a șase luni de la 
decesul mult iubitului 
soț fiu, frate „și cum
nat ' Z ?: . '

F1LFP LUDOVIC
Amintirea lui va ră- 

rr.îne vie în inimile 
noastre. (991)

Soția Nicolaina, a- 
nunță cu durere împli
nirea a doi ani de la 
dispariția scumpului ei 
soț •

Amintirea lui va ră- 
mîne veșnic în inima 
mea. (995)

kcOaCIIA Și administrata ; Petroșom >u im Jaicescu - 2, teietoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL j Tipografia Petrojani, str, N. Bătcescu « 2.
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