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TARA NE CERE
CiT MAI MULT CĂRBUNE I

sec- 
rea- 
le a-

8500 tone de cărbune 
peste planBrigada condusă de Grigore Mîndruț, de la torul IV al I-M. Lonea, a reușit lună de lună să lizeze și să depășească sarcinile de plan pe carevea. La sfîrșitul primelor șapte tuni ale anului ei raportau o producție de 7 500 tone de cărbune extrasă suplimentar. Prin mobilizarea exemplară a întregului colectiv, folosirea la capacitate a întregului potențial tehnic și uman de care dispune și valorificarea integrală a timpului de lucru pe fiecare schimb, brigada condusă de acest destoinic miner reușește ca și în Iurta august să raporteze un plus de peste 1 000 de tone la producția fizică de cărbune, ridicînd astfel depășirea de la începutul anului la 8 500 tone.Cu acest succes brigada iși consolidează poziția fruntașă în întrecerea socialistă pentru a da țării cît mai mult cărbune. Angajamentul luat la începutul anului, de șeful de brigadă, de a extrage 5 000 tone de cărbune peste plan în acest an a fost realizat încă la sfîrșitul primului semestru. Brigadierul, împreună cu ortacii săi sînt hotărîți ca pînă la finele acestui an să extragă, peste plan, 10 000 tone de cărbune.

Productivități 
înalteLa sectorul I al I.M. Pa- roșeni, minerii din brigada' condusă de Feien.cz Fazekaș depășesc zi de zi în medie eu 1100 kg /.post productivitatea muncii planificată, în abatajul pe care îl exploatează (echipat cu complex de susținere și tăiere mecanizată). Această depășire a productivității muncii le-a permis minerilor brigăzii să extragă, de la începutul anului, 3 000 tone de cărbune peste sarcina de plan. Succesul are la bază buna organizare a celor 4 schimburi conduse de minerii Gheorghe Mânu, Mihai Schiopu, Vasile Bara- bulă și. Aurel Cremene, care dau dovadă de înaltă răspundere muncitorească.

I

r

I

Lucrare j
minieră

in premiera i
„sectorul .III al mi- |
Lupeni, în

,1" ..._ 
n b. .Lupeni, în blocul 
I1I/Â ai stratului 3. 
brigada de mineri spe
cialiști a lui Costică E- 
ne execută o lucrare de 
anvergură, avînd atribu
tele unei adevărate 
miere în domeniul 
crărilor miniere 
Valea Jiului. Este 
ax colector destinat e- 
vacuării producției din 
abatajele frontale corn, j 
plex mecanizate ale blo- ; 
cului III/A, și aprovi- | 
zionării cu materiale a , 
fronturilor, abataje do. | 
tate în totalitate cu tt- . 
tilaje românești. ;

Lucrarea are un pro- j 
fii' de 14 mp — prima • 
lucrare executată Ia un | 
asemenea profil în Va- ' 
lea Jiului — (înălțimea I 
4 m), este săpată me- * 
canizat cu o combină J 
de înaintare PK-7, 
susținerea se 
cu armături GHV 
avînd 7 elemenți, 
grindă și la vatră. A- 
provizionarea 
de muncă se 
printr-un sistem mono- j 
rai, de la orizontul 400, , 
pe o distanță de 150 me- | 
tri. Pentru viitor, se • 
preconizează mecaniza. | 
rea lucrărilor de mon- • 
tare a armăturilor de I 
susținere. '■

Prin buna organizare . 
a lucrului și folosirea | 

echipa- [ 
dotare,

judicioasă a 
meniului din

Vizitele de lucru 
ele tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în județul Brașov,Secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, continuă dialogul cu țara. După ce duminică s-a întîlnit cu reprezentanți ai oamenilor muncii din partea cea mai de est a țării — Delta Dunării —, luni. 30 august, a început o vizită de lucru în județul Brașov.La acest nou dialog eu cei ce muncesc în . orașele și satele din. inima Republicii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu este

însoțit de’țova.ășa Ceaușescu, de alți răși din conducerea partid și de stat.In ciuda ploii care nu. mai contenea, cei ce trăiesc pe meleagurile Țării Bîrsei și Țării Făgărașului — români, maghiari, germani,și de alte naționalități — au conferit întâlnirii cu conducătorul stimat și iubit al partidului și statului dimensiunile . și atributele unei sărbători dj;agi inimilor lor.Tovarășul Nicol a. e

Elena 
tova- 

de

îlerj.a. : si eare-i însoțesc in. vizită de lucra iu Brașov au fost; cu cele mai înalte
Ceaușescu. tovarășa. Ceaușescu, tovarășii conducerea partidului statului această județul primiționoruri, cu profunde sentimente de stimă șl dragoste pe stadionul orașului Victoria, puternic centru muncitoresc alînconjurați de
calde și profunde

țării, aceste senti-
(Continuare in pag. a t-a)

înTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a e. fectuat o vizită în județul Tulcea.Au participat tovarășul Constantin Dăscălescu, alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.

judejul TulceaLa 'aterizarea elicopterului prezidențial, în comuna Murighiol. înalții oaspeți au fost salutați cu deosebită stimă și căldură de primul secretar al Comitetului județean de partid Tulcea, de membri ai Biroului județean, care le-au urat, din inimă, în numele tuturor locuitorilor județului,

această parte a țării și au mulțumit pentrg de a-i prinși ca Locuitorii comunei ghiol și-au manifestat bucuria față de vizită, pentru prilejul de a-I avea în mijlocul lor pe conducătorul partidului și statului. Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost ofe-

cinstea oaspeți.Muri-

bun venit in (Continuare în pag a 4-a)

Președintele Republicii Federale 
Nigeria va efectua o vizită oficială 

de prietenie în țara noastră
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Federale Nigeria, Alhaji Sliehu 
Shagari, va efectua o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră în perioada 
13—15 septembrie 1082.

Brigadierul Nicolae Ardeleanu, alături de orta
cii Gheorghe Manta și Nicolae Ene, componenții une
ia din formațiile de lucru ce asigură pregătirea vi
itoarelor fronturi de producție din cadrul sectorului 
III de la întreprinderea minieră Lonea.

constructorii noului

A

unor lucrări gospodărești 
numără :

Transmisiune directă 
la posturile de radio și televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru în ju
dețul Brașov a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, astăzi 
va avea loc în municipiul Brașov o a- 
dunare populară pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite 
direct, în jtlrul orei 12,30.

La I. M. VulcanLa I. M. Vulcan

iar 
asigură 

12. 
cu

locului 
asigură

tate cu 1 punct. Cu prilejul acestei analize fă- .. cută de c.o.m, la care au participat conducerile sectoarelor de producție și factorii care răspund de calitatea cărbunelui, s-au stabilit măsuri concrete
\ojdwfâepîăde coHAiunță |

I 
t 

brigada de mineri con- | 
dusă de Costică Ene j 
realizează o viteză de , 

| avansare de 3,20 ml/zi. |

■ I I

Depășirea normei admise de cenușă și umiditate la cărbunele livrat de către I.M. Vulcan, în primul trimestru al a- eestui an a constituit punctul de plecare a u- nei serioase analize pe care conducerea colectivă a minei a inițiat-o spresfîrșitul lunii martie, pentru a stabili cele mai bune măsuri menite să îmbunătățească catori.In primul anului mina lizată pentru neîncadrarea in indicele admis de cenușă și umiditate cu 27 551 tone de cărbune, valorând 8 645 000 de lei. in această perioada indicele admis de cenușă a fost depășit aproape cu 4 puncte, iar cel de umidi-

acești indi-trimestru al a fost pena-
capabile să ducă la îmbunătățirea rezultatelor de producție în domeniul analizat. Cum s-au materializat măsurile ?In abatajele cameră din stratele 3 și 5, s-a trecut la alegerea sterilului din cărbune și depunerea lui pe poditură, fiind cu bat șl recepționat de e comisie internă. Toate a- batajele sînt prevăzute eu rostogol separat pen, ru steril. Sterilul provenit de la lucrările de pregătire

nu mai intră în fluxul de transport al cărbunelui.La lucrările jle pregătire în mixt care se execută în stratele subțiri, s-a trecut la pușcarea selectivă. A fost intensificată curățirea vagoneților de steril la puțul 7 Vest și în circuitul culbutoruluide la orizontul 480. S-a intensificat claubajul la suprafață și se lucrează în permanență cu 3—4 oameni pe schimb. Pentru a se urmări cum sînt respectate aceste măsuri stabilite au fost intensificate controalele în subteran, ' iar șefii de sectoare, la raportul zilnic cu maiștri,
Gheorghe BOȚEA

(Continuare (n pag. a 2-a)

Ample acțiuni 
edilitar-gospodărești

Preocupările la zi ale edililor municipiului nos
tru sînt concentrate asupra 
urgente. Printre acestea sc
• PODUL RUTIER 

CU 4 BENZI DE LA LI
VEZENI. Lucrare de anvergură, proiectată și realizată în lumina perspectivei prelungirii pînă la intersecția de la Iscroni a circulației pe patru benzi, noul pod rutier de la Livezeni a atins pune, tul final; La ambele capete ale noii dotări se așterne și cilindrează piatra terasamentului porțiunilor de acces. Pe suprafața propriu-zisă a podului asfaltul este așternut pe primele două benzi de circulație, activitatea de întindere a mantalei de macadam și binder conțin uînd în ritm susținut atît pe pod cît și pe porțiunile de acces, în paralel cu fixarea ultimelor borduri ale 'trotuarelor. Este meritorie o- î-ientarea constructorilor 
de la Șantierul județean Hunedoara-Deva al I.D.P. Timișoara, constînd în crearea de condiții pentru trecerea traficului rutierL_________ __________________________

pe noul pod, înainte ca el să fie finalizat complet. Sîmbătă, 28 august a.c., rodai unei strânse și rodnice colaborări dintre pod și formația de mixturi asfaitice de la Livezeni', a fost sporită cantitatea de mixturi furnizată, fapt ce a permis intensificarea acțiunii finale de extindere a suprafeței carosabile asfaltate. „Șantierul din Deva— ne' spunea maistrul coordonator al ultimelor lucrări de la acest însein- ■ nat obiectiv rutier, Rafael Teglaș, acționează cu 2G de oameni. Dispunem de mijloacele de trans- port necesare pentru aducerea pietrei sparte și a asfaltului ca și de alte u- tilaje. Dacă stația de preparare a asfaltului, a formației de la Livezeni va funcționa normal, pentru noi a.
Toma ȚAȚARCA

<Contin«ar« In oag a l-o 
_____________ _______ /

In pagina a 3-a
I.C.S. Mărfuri Industriale Petroșani

■ ■

Mărfuri de calitate, aprovizionare 
operativă, servicii prompte pentru 

oamenii muncii
■ ■■■■

Feien.cz
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Activizarea tuturor factorilor edilitar-gospodărești■■

«•a

in un de în

Un coeficient de prezență de 85,6 la sută pentru activitatea din subteran ar trebui să constituie, la mina Dîlja, motivul unor acțiuni suplimentare pentru întărit ea disciplinei. Dacă pătrundem în esența faptelor aflăm, coeficientul amintit, număr de peste 2 500 absențe nemotivateregîstrațe de la începutul anului ceea.ee, de asemenea, ar trebui să îngrijoreze. Dar, la comitetul sindicatului, de pildă, grijile sînt cu mult mai mici, mai ales că aceste cifre nu sînt cunoscifte. La solicitarea noastră, tovarășul Victor Negru, președintele comitetului de sindicat ne-a vorbit despre un alt coeficient de prezență, de 92 la sută, Și despre un riuinăi; de nemotivate cu mult mai mic - dedît cel real In plus, coeficientul de. prezentă cunoscut de tovarășul președinte ne-a fost comparat cu cel din perioada similară a anu- iui trecut, rezultînd o „îmbunătățire** a situației luată în discuție.lată că lucrurile nu stau tocmai așa. A fost de-ajuns o confruntare cu eviden
ța reală a contabilității ca să aflăm un coeficient foarte slab față de anul trecut. Comparand absen
țele nemotivațe raportate 
'zilnic, cu cele totalizate la sfîrșit de lună au rezultat. din nou nepotriviri, ’denotînd faptul că o parte din nemotivați au obțl_
■ ■»■■■■■■■■!■

nut „motivarea** cuiva. „Intr-adevăr, ar fi interesant de știut în ce s-au metamorfozat aceste ab- sențe“, a recunoscut singur, președintele comitetului de sindicat. Subscriem la această constatare adăugind că, în ceea ce-1 privește, era dator să fie primul care află ce s- petrece cu o absență nemotivată. Altfel, nu are cum ’ să cunoască adevăratul coeficient de utilizare a timpului de lucru și dacă nu are imaginea reală a modului în care este utilizat fondul de timp, cu greu va reuși să coordone. ze acțiunile destinate intensificării stării discipli- nare. ' ; ■Să conchidem : absențele nemotivate. în număr îngrijorător de mare, trebui să constituiemina Dîlja motivul unor acțiuni suplimentare pentru întărirea disciplinei. In afara unor preocupări care nu s-au dovedit suficiente (discuții colective cu cei care absentează, vizite la domiciliu ș.a.J, comitetul sindicatului nu a întreprins ceva In plus. Socotim că, în fața aceste; situații, comitetul de partid nu v» înt’rzia să intervină pentru activizarea tuturor membrilor comitetului de sindicat, a organizatorilor grupelor sindicale chemați să susțină mai mult efortul general de redresare a producției, de întărire a ordinii disciplinei. (I.M.)

i
I

ceasta însemnînd primi rea unor cantități sporite de material, vom asigura terminarea legăturilor noului pod, atât în partea sudică cît și în cea nordică cu șoseaua veche pînă miercuri, 1 septembrie a,c.“.Dorim constructorilor deplin succes în realizarea acestui angajament.
• EXTINDEREA BU 

LEVARDULUI REPU
BLICII. O nouă porțiune din artera centrală de circulație a municipiului Petroșani a căpătat conturul final. Este vorba

țiunea finală — așterne- rea asfaltului. Terminarea lucrării este însă condiționată de repunerea în funcțiune a stației și furnizarea cantităților de binder și mixturi necesare. In acest Sens furnizorul, I.G.C.L. depune ' eforturi susținute, ceea asigurarea condițiilor pentru conti- în aceste zile nuarea lucrărilor finale la noul tronson de bulevard. Beneficiind de stri

de tronsonul de la intersecția cu strada Slătini- oara pînă la intrarea în cartierul Aeroport. Cunoscuta echipă de pa- vatori condusă de Nico- lae Stoica a încheiat lucrarea de lărgire a vechii străzi la 4 benzi de circulație, a amenajat spațiile celor două stații de ce promite ’ autobuz din acest punct, fixează ultimele borduri ale trotuarelor și a început ac-

jlnul necesar constînd în cantitățile planificate de mixturi, formația de pa- vatori este pe deplin capabilă să asigure așter- nerea asfaltului atît pe pprtea carosabilă cît și pe trotuare și astfel să predea circulației, pînă cel tîrziu miercuri, 1 septembrie, noul tronson de bulevard. Odată cu aceasta se va putea trece la asfaltarea trotuarului din Piața Victoriei șl la reparațiile necesare pe strada I.unca, pînă la intrarea în incinta i.M. Livezeni.
Experiența cîștigată trebuie consolidată

(Utmwe din pag. 1)
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ar la
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urmăresc și încadrarea cărbunelui extras în normele de calitate. Pentru nerespectarea tehnologiilor de lucru, a măsurilor și indicațiilor stabilite de conducerea minei brigăzile conduse de Gheorghe. Sava, sectorul I, Aurel Beleț, sectorul IV și Traian Borșa, sectorul V, au fost 690, tone trulIn
penalizate cu cîte 317 și, respectiv, 474 de cărbune în trimes- II.urma acestor măsuri, a sancțiunilor aplicate împotriva celor care nu respectat, procentul cenușă a început să dă și să se apropie cel admis. Astfel, în iulie s-a ajuns ca procentul de cenușă să fie de 40 la sută, deci cel admis. Penalizarea a scăzut la 1491 de tone, din cauza neîncadrării In indicele

le-au de scade luna

de umiditate care este de 8,5 la sută și a fost depășit cu 1,2 puncte. „Depășirile la indicele de timiditate se datoresc a- cumulării unui lac la suprafață, în Valea Arsului, iar apa se infiltrează în subteran, în abatajele cameră din stratul III, blocul 8, sectorul V. Imediat după ce s-a semnalat această acumulare de apă, s-a trecut la desecarea lacului dar nu s-a reușit în totalitate pînă în prezent. Se lucrgază în continuare pentru a scăpa de infiltrații, astfel încît să putem să ne încadrăm și în indicele de umiditate pentru a putea să reducem la minimum penalizările**, ne spunea inginera Rodica Cîmpearj. responsabilul cu calitatea.Măsurile luate de conducerea colectivă a minei în direcția îmbunătățirii calității cărbunelui și-au

dovedit din plin eficacitatea. Ele au condus la scăderea simțitoare a pro- • centului de cenușă cobo- rînd chiar la limita admisă. Se impune să se valorifice în continuare experiența . dobîndită, și să se caute noi metode care să ducă la îmbunătățirea celor ai calității se ridice și le, eficiențaminei Vu’can.
doi parametri cărbunelui să pe această ca- economică a

RĂSPUNDEM
• UNGUREANU IO AN, 

miner, I.M. Dîlja : Ne-a bucurat scrisoarea ce ne-ați trimis-o. insă, pentru publicare, așteptăm din partea dv. relatări concrete despre activitatea și realizările colectivului din care face parte.-Reveniți, iar cînd aveți timp disponibil, treceți pe i^, secția scrisori-corespdhdenți din cadrul redacției.
• IOSIF OTVDS. Petroșani : Faptul că aveți repertoriul aprobat la zi, vă va scuti pe viitor de neplăceri ca cele petrecute

Din partea Inspectoratului școlar
In vederea deschiderii noului an școlar 

1982—1983- sini invitați să se prezinte : ca
drele didactice în ziua de 31 august, ora 9, 
iar elevii în ziua de 1 septembrie, la aceeași 
oră, )a școlile generale și liceele unde func
ționează și unde vor frecventa cursurile în 
viitorul an școlar.

■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ AM ■ H ■■ •

i internațional de rugby

Știința Petroșani — R.C Abbey Reading (Anglia) 35-7 (13-3) 
Aplauze pentru un frumos joc bărbătesc

: Peste 2 000 de spectatori 
au asistat la primul meci 
al Științei din acest se
zon, susținut pe terenul 
clin dealul Institutului. 
S-au întîlnit două echipe 
mature, cu stiluri de joc 
diferite. Știința, lingă bi- 
neeunosc uta agresivitate 
în joc a pachetului de îna
intași a adăugat o paletă 
Întreagă--de fantezii tehni- 
cp-tactiee pe linia pe tref- 
Sferturi. unde antrenorul- 
gucător Mihai Bucos este 
mentor și prim-discipol.. 
pe cealaltă parte — un 
team în care fiecare jucă
tor s-a dovedit ea' stăpîni 
o tehnică... englezească și 
cam atît....Astfel întrecerea 
s a transformat îhtr-o lec
ție autentică de rugby, plă
cută și aplaudată de nu

Minerul Știința Vulcan -

Un atractiv
f Duminică . dimineața e- 
yhipele de fotbal locale, au 
adus pe stadionul (lin VuL 
can sute de spectatori, o- 
ferindu-le. tin meci bun, 
plăcut, .jucînd.u-se pe tot 
.terenul cu faze, frumoase 
și multe .ocazii de gol. Pri
ma repriză se încheie la 
egalitate - 'după o ușoară 
dominare a gazdelor. In 
repriza secundă, vulcăne- 
nii .reiau jocul în viteză, 
cînd pe sus, cînd la firul, 
ierbii cu angajament total, 
astfel că în mini 68, -la o 
lovitură indirectă din inar- 

■ - >.i (arcului <le 16 m,
O’ icju venit surprinză-

■ .Mrî urmă, marchează 
;l. gol cu capul 1—0.

ia contraatacuri 

meroșii suporteri. Frumusețea zilei și a meciului ne scutește să facem aprecieri asupra scorului. Vom sublinia, însă, forma bună a echipei studențești, în care aii excelat Sușinschi, Șt. Constantin, Drumea, Dobre, Catană, Bonea și bineînțeles, Bucos.E atît concluzia cît și cerința ca jucătorii Adrian Sușinschi și Constantin Ștefan, realizatori ai cî- torva eseuri de o rară măiestrie, să păstreze a- ceeași tentă hotărită în angajări și pentru viitoarele întflniri, dintre care prima, miercuri, va fi cu Grivița Roșie în meci de campionat Totodată, ne facem purtător; de cu'itit ai suporterilor în a. nota
Minerul Paroșeni 2-0

derbi local
paroșenenii însă ratează 
multe ocazii de gol. In 
miri. 86, intr-un duel in
dividual Topor — Flores- 
cu, Topor este : trimis la 
păînînt în careul mie al 
oaspeților. Arbitrul acor
dă J1 m transformat de 

Fotbal, divizia C :

același Topor, iar tabela 
de marcaj arată scorul fi-ln final oaspeții mai ra
tează prin Lăzăroiu în 
min. 88, aflat singur în 
fața portarului Olteanu.

Meciul dintre juniori s-a 
încheiat la egalitate : 1—1.— loan BALOI 

maxim clarviziunea noului conducător de joc, Bucos, autor /a patru trimiteri în tușă care au ridicat publicul în picioare. Posesor al unui șut precis, el a ridicat scorul prin transformări și lovituri de pedeapsă reușite. De la oaspeți s-au evidențiat Heaver, Bennet și Armstead, primul cu un șut de la 50 m care s-a oprit în... but !S-a jucat frumos, pentru spectacol sportiv adevărat, oferit cu dărnicie publicului cald, într-una dintre cele mai frumoase și fierbinți zile ale acestei veri. A arbitrat M. Gavrlci.
Ioan Dan BALAN

Minerul Lupeni - C.F.R. Șimeria 5-1 (3-0)

Diferență mare de scor, dar și de valoare!
cris prin. Mușat (care, și-aCu uri lot valoros, ou 

jucători experimentați je- 
chipa Minerul Lupeni țin
tește de pe a.Quiri cîștiga- 
rCa .seriei a IX-a a divR 
ziei „C“. După punctul ob
ținut la Călan, partida de 
duminică în compania ce
feriștilor din Șimeria era 

așteptată cu firească spe- 
ranță și nerăbdare. Și aș
teptările s-au . eonf o rnat. 
Duminică, mei iul a avut 
aproape in permanență un 
singur sens ;■ poarta oas
peților. De altfel diferen
ța de ‘trei goluri între re
prize (îpscrise de : Petre 
Pripa; Coca Șt Dragoș) pare 
să ne scutească de alte co

Fază din meciul Jiul — Corvinul Hunedoara. în
că una din numeroasele faze’ favorabile înscrierii go
lului victoriei este irosită de atacanții Jiului în fața 
porții oaspete.

Foto: Ștefan .NEMECSEK

mentarii. ,
O repriză care, pe lingă 

golurile frumoase riiarca- 
te (îndeosebi primul și al 
treilea), a sc.os’ în: evi
dentă o condiție fizică su
perioară (semn că P. Li- 
bărdi și I. Rus nu și-au 
menajat elevii în pregătiri 
— și bine au făcut !), un 
bagaj tehnic destul de bun 
și o mobilitate la mijlocul 
terenului, care a surprins 
adeseori apărarea adversă,

Dominarea _ Minerul ui s-a 
.menținut; - îii. cea de-a 
doua repriză, chiar dacă 
oaspeții au redus din han
dicap, în minutul 72, la o 
fază în care apărarea gaz
delor n-a fost la. post. In
tr-un final furibund, ju
cătorii Minerului au îna- 

vîndu-1 la centru pe

reluat locul in formație!) 
și Coca, stabilind scorul fi-

1 nai, un scor ,carc demons
trează totodată și diferen
ța de valoare dintre cele 
două cOmbatahte.

A arbitrat foarte bine o 
brigadă din Timisoara a- 

G.
Boc.

Formația utilizată: Li- 
xandru — Leordean, T'rui- 
eă, Burdangiu, Gherițî — 
Ionel Popa (min. 52 Voi- 
cu), Nichimiș, Petre Popa, 
— Mușat, Sebestyen (min. 
37 Dragoș) și Coca.

La juniori, elevii antre
nați de Cpstică Cotroază 
au cîstigat cu 2—0.

Mihai MOISESCU,
Claudiu BURILEANU 1

Tir cu arcul 
„Cupa României"

Recent, poligonul da 
tir cu arcul din București 
a găzduit întrecerile cor 
cursului republican ? „Cu. 

, pa României", ediția '982,. 
Lotul 'sportivilor de la 
Minerul Aninoasa,- însoțiți 
de antrenorul Vasile Ta
mas, a reușit și de aceas
tă dată să se numere prin
tre fruntașii întrecerilor la 
junioar't' I, juniori și ju
nioare IT. Forma bună ma_ 
ni testată de junioara Do
rina Damian, fa recentele 
întreceri ale Cupei Mine
rului", unde a stabilit un 
nou record național, a fost 
confirmată la , întfecerile 
de ia București prin alte 
două . recorduri la simplu. 
l’TTA (1207: ppnete) și la 
66 rn (307).'

■ .Tinerii Angela. Ștefan, ș.i 
loan Mihoci s-au clasat 
ambii pe primul loc eu 
994 puncte și respectiv 
1016 puncte, iar la catego
ria seniorilor Aurel Uri—. 
țeșc.u cu. 1.183 puncte, ș-a: 
clasat pe locul V la in
dividual,

S. BALOI

ceea.ee
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I. C. S. Mărfuri Industriale Petroșani

j Mărfuri de calitate, aprovizionare operativă, 
| servicii prompte pentru oamenii muncii

Dezvoltarea bazei materiale - 
prima condiție a unui comerț 

modern și eficient

I
 Marile prefaceri care an 

cuprins întreaga țară de-a- 
lungul celor 38 de ani de 
viață liberă și independent 
tă, mutațiile structurale ca
litative care au survenit în 
economia noastră socialis
tă, în industrie, în viața so
cială a poporului nostru 
se regăsesc și în activita- 
T^ea comercială. Dezvolta
rea rețelei, modernizarea 
spațiilor comerciale deja e- 
xistente, aprovizionarea o- 
perativă cu mărfurile soli
citate și de calitate, servi
ciile, solicitudinea mani
festată de lucrătorii co
merciali față de cerințele 
cumpărătorilor, sînt 
mai importante căi

> care noii lucrătorii 
; ciali contribuim la
? rea nivelului de trai 

menilor muncii.
Avîntul fără 

al industriei extractive din 
Valea Jiului, ca urmare a 
indicațiilor și orientărilor 
date de secretarul general 
ol partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu o- 
cazia vizitelor de lucru e- 
fectuate in municipiul nos
tru, a cuprins în mod fi
resc și activitatea noastră 
comercială. La parterul 
blocurilor nou construite au 
fost puse în funcțiune noi 
magazine destinate măr
furilor nealimentare, ofe
rind astfel condiții optime 
desfășurării unui comerț 
modern, civilizat și aș 
exemplifica in acest sens 
cu unitățile din cartieiul 

In sectdrt sau co'e din noul 
o entru civ c al Pctrosaniu-

de 
numai

cele 
prin 

comer- 
crește-

precedent

re. Asupra acestui magazin 
ne vom opri mai mult, el 
fiind la un nivel calitativ 
superior celorlalte realizări 
din municipiul nostru și 
chiar din județ, după cum 
o conferă însăși valoarea 
investițiilor acordate - 
24 398 000 lei.

In suprafața utilă 
7565 mp, din care
sălilor de vînzare le revin 
5 780 mp, vor fi cuprin
se aproximativ 30 de ma
gazine cu o gamă varia
tă de produse, pornind de 
la un sector alimentar la 
parter, tot aici aflîndu-se 
și raioane cu produse elec
trice, parfumerie, cosme
tice, ceasuri, artizanat, ma- 
rochinărie, mercerie, con- 
tinuînd la etajul I și II cu 
raioane de încălțăminte, 
pălării, umbrele, articole 
pentru nou-născuți, jucării, 
lenjerie, tricotaje, articole 
de menaj și uz casnic, ins
trumente muzicale, articole 
de sport și turism, ajungînd, 
în sfîrșit, la ultimul etaj 
unde va funcționa un res
taurant și un snak-bar in- 
sumînd aproximativ 
de locuri la care mai 
gom și o cofetărie la 
Iul intermediar.

Dorim 
părătorii

să informăm 
că în toate

400 
add. 
nive-

cum.
oces-

te unități, raioane, le 
sta la dispoziție plini 
solicitudine lucrători 
merciali cu o înaltă califi
care și experiență, consti- 
tuiți în formații omogene, 
în același timp, pentru a 
se crea un flux continuu 
pentru cumpărători, ma
gazinul este dotat cu un 
nou tip de mobilier mo
dern, o premieră pentru 
activitatea comercială a 
Văii Jiului și chiar a jude
țului. De asemenea, do
resc să precizez un amă
nunt care nu este lipsit de 
semnificație, acela că, prin 
concentrarea unui însem
nat număr de magazine în 
complexul „Jiul", nu redu
cem rețeaua comercială 
destinată mărfurilor neali
mentare, ci din contră, o 
extindem și o diversificăm 
și mai mult, de fapt supra, 
fața comercială se dublează.

In felul acesta sîntem 
convinși că vom satisface 
cele mai exigente gusturi 
și solicitări ale cumpărăto
rilor noștri.

Dumitru POENARU, 
director al I.C.S.M.I.

Petroșani

vor 
de 

co-

Magazinul „I.ucoris" din Petroșani, unitate al cănii colecții a fost de
clarat fruntaș in întrecere atît în anul 1981 cit și în semestrul I al anului 1982.

Panoul fruntașilorColectivele magazinelor cu cele mai bune rea- ! lizări la desfacerea mărfurilor, pentru semestrul 1 | al acestui an, și declarate fruntașe pe întreprindere: •• Colectivul magazinului nr. 61, „Lacătul" din I Petroșani — condus de Ana Velcsov. Planul desfa- ' cerilor de mărfuri a fost depășit cu 462 000 lei.• Colectivul magazinului, nr. 129 „I.ucoris" din j Petroșani, condus de Sevastița Kappl. Planul desfa- ! cerilor de mărfuri a fost depășit cu 363 000 lei.• Colectivul magazinului nr. 1 „Țesături", din . Petroșani, condus de Adolf Schreter. Planul desfa- | cerilor de mărfuri a fost depășit cu 261 000 lei.

Magazinul „JIUI.“ din 
Petroșani.

Raionul de galanterie 
din cadrul Complexului 
comercial ,.Hermes" din 
noul centru civic al Pe 
troșaniului oferă cum
părătorilor o largă ga
mă de produse mult 
solicitate. In imagine 
vînzătoarea Iren lîra- 
șoveami

entru civ c al Pctroșaivu- 
lui, aceeoși orientare exis- 
tind și în continuare. Cel 
mai elocvent exemplu in 
ceea ce privește dezvolta
rea bazei materiale, fără 
de .care nu se poate prac
tica un comerț la nivelul 
exigențelor impuse de cum
părători, îl constituie noul 
magazin universal din Pe
troșani, magazinul „Jiul" a 
cărui construcție este gata, 
lucr'indu-se intens ; de fapt 
ne aflăm in faza de finisa, 
re a amenajărilor interioa.

Preocupările, strădaniile 
colectivului de lucrători 
comerciali din cadrul 
I.C.S.M.I. Petroșani, pen
tru o aprovizionare cu măr
furi de calitate și pentru 
o servire ireproșabilă a 
populației, sînt sintetizate 
în două cifre elocvente 
prin valoarea lor. Valoa
rea desfacerilor de măr
furi, înregistrată în se ț 
niestrul 1 al anului 1982, 
a fost mai mare decît rea
lizările obținute în aceeași 
perioadă a anului 1981 cu 
6 193 000 lei, 
trul II față 
I al acestui 
înregistrate, 
dicator, sînt 
5 973 000 lei.

iar în trimes- 
de trimestrul 
an depășirile 

la același în
de peștii

Șefa de 
sală Maria 
Ciobotaru de 
la magazi
nul Confec_ 
ții-lemei din 
cadrul com

plexului 
„tlermes" 
prezintă ce
le mai noi 
modele de 
confecții Ia 
modă nu
meroaselor 
cumpără

toare ce trec 
pragul aces
tei unități 
comerciale.

RODNiClA UNUI SEMESTRU
In semestrul I al anului 1982, I.C.S.M.I. 

Petroșani a înregistrat valori superioare Ia 
desfacerea mărfurilor față de aceeași perioa
dă a anului 1981 : 4 634 000 lei la textile-î i- 
călțăminte și 4 063 000 lei la metalo-chimice. I

I

<. .Unitățile comerciale 
ale I.C.S.M.I, din orașul 
Petroșani au depășit, în 
semestrul I al anului 
1982, cu 8 453 000 lei va. 
loarea realizărilor înre
gistrate în aceeași peri
oadă a anului. 1981.

Pagină realizată de
Dorin GIIEȚA 

Ilustrația
Ștefan NEMECSEK

Succesele anului 1982
•Realizările obținute de lucrătorii comer, iali din 

cadrul I.C.S.M.I. Petroșani la desfacerea mărfurilor, 
în trimestrul II față de rezultatele înregistrate în. 
primul trimestru al acestui an. demonstrează cu 
prisoșiriță saltul făcut in aprovizionarea populației 
din orașele Petroșani, Petrila și comuna Aniiioasa, 
cu mărfurile industriale necesare. Astfel realizările 
trimestrului II sînt mai mari, decît cele din :.trimes
trul- I <-u : |

• 4 667 000 lei' Ia textile ® 2:91190(1 ia total | 
confecții > 1 496 000 lei la mobilă ® 1 070 000 iei - 
la i _
@ 443 000 iei Ia articole electrotehilice și 2 
la articole electronice.

i 
I

I
I• > ■I
I

lecții 0 1 496 006 tei la inobiia 1 u/o uuu lei > 
încălțăminte ® 1 035 000 lei la total tricotaje |.
443 000 iei Ia articole electrotehrțiee și 274 OCH) Iei ; 
articole electron ies*.. ._ ___  •"_ ____ I

■ Ij$ In trimestrul II, s-au 
, vindut, față de trimestrul 

I al anului 1982, mai mult 
cu : $ 214 la sută mașini 
de cusut @ 123 la sută se
parate de radio © T8 la 
sulă magnetofoane și ca- 
setofoane 34 la sulă 
frigidere ® 3 la sută ma
șini de spălat.

Aiisaiubliil complexa. 
Iui comercial din Pe
trila ce cuprinde nu
meroase magazine a- 
parținîntl I.C.S.M.I. Pe
troșani.
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Vizitele de lucru ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Brașov

în lu/hc

Deschiderea lucrărilor
Săpiăminii medicale balcanice

(Urmare din pag, 1)■. ■ ■'1 ■ " ■■■mente de dragoste șl stimă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat se îndreaptă spre primul obiec. tiv înscris în programul primei zile -— Combinatul chiriile „Victoria".Dialogul purtat de secretarul general al partidului eu specialiștii chimiști s-a axat pe probleme legate de modul cum se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul în curs, de rezultatele obținute în cadrul acțiunii de diversificare și modernizare a producției, de reducere a consumurilor materiale și de energie, de creștere a întregii activități economice.Secretarul general al partidului este informat despre rezultatele obținute în producție de oamenii muncii de aici, despre faptul că prin fabricarea unor utilaje și piese dc schimb în cadrul unității a fost eliminat în totalitate importul, obținîndu-se însemnate economii valutare.In continuare, secretarului general al partidului îi sînt prezentate fazele, de producție și perfecționările aduse unor instalații.Secretarul general al partidului a felicitat colectivul de oameni ai muncii de aici pentru rezultatele obținute și a recomandat să se intensifice eforturile pentru reducerea în continuare a consumurilor materiale și de energie, pentru diversificarea producției.Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru vizita efectuată, gazdele l-au asigurat că nu vor precupeți nici uri efort
(Urmare din naa t)rite tradiționala pline și sare, iar un grup de pionieri și șoimi ai patriei le-au înmînat frumoase buchete de flori.In continuare, împreună cu organele de partid și de stat, au fost examinate aspecte importante ale dezvoltării economi- co-sociale a Deltei Dunării, stadiul îndeplinirii programului stabilit privind punerea în valoare pe diferite planuri a resurselor deosebite din această zonă geografică.In cursul zilei de duminică, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au vizitat orașul Sulina. 

pentru transpunerea în practică a prețioaselor indicații primite cu acest prilej.Dialogul secretarului general al partidului cu chi- miștii din județul Brașov, început la Victoria, a continuat la marele combinat de profil din municipiul Făgăraș.La sosirea la combinat, tovarășul N i e o 1 a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întâmpinați de numeroși chimiști și oameni ai muncii din localitate.In fața uiior panouri și grafice, tovarășului Nicolae Ceaușescu ii este prezentat modul în care chimiștiî făgărașeni au transpus în fapte indicațiile date cu prilejul vizitei precedente.In continuare, secretarului general al partidului îi sînt prezentate u- nele din cele peste 300 de sortimente ce se produc Ia combinatul din Făgăraș.Unul din ■ momentele importante ale dialogului tovarășului Nicolae Ceaușescu cu chimiștii combinatului are loe la noua fabrică de amoniac — unitate realizată la indicația secretarului . general al partidului. Aici este analizat stadiul atingerii ..parametrilor tehni-' co-economici ai instalației.Apreciind această realizare, secretarul general al partidului a cerut spe- specialiștilor să acorde în continuare, atenție reducerii consumului de energie electrică și creșterii gradului de chimizare a gazului metan.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat, de asemenea, să viziteze și alte unități componente, ale combinatului.Pe parcursul, vizitei, a fost înfățișată, de asemenea, activitatea desfășura
în județul TulceaIn port, mii de oameni ai muncii, locuitori ai o- rașului, turiști aflați la odihnă prezenți pe chei au făcut o primire entuziastă oaspeților dragi.Primul obiectiv al vizitei a fost Șantierul naval Sulina.Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu a fost invitat să taie panglica inaugurală a calei de lansare și ridicare a navelor de 4500 tone.In cursul dialogului cu cadrele de conducere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie încheiate într-un termen cit mai scurt lucrările de construe, ție a șantierului, astfel îneît acesta să fie în măsură să realizeze în viitor repararea unor nave cu o capacitate de pînă la 15 000 tone. 

tă de specialiștii Centrului de cercetare din combinat al Institutului central de chimie, activitate concentrată îndeosebi în direcția asimilării de noi produse și materii prime, pentru industriile de colo- ranți, mase plastice, pesticide și altele, îmbunătățirii continue a calității și diminuării importurilor.Următorul obiectiv a fost întreprinderea de utilaj chimic — Făgăraș.Este a patra vizită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o face în această unitate, fiecare întîlni- re a secretarului general al partidului eu colectivul de aici mareînd momente de cea mai mare însemnătate în viața întreprinderii și a oamenilor ei.Constructorii de utilaj chimic din Făgăraș au în- tîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu toată dragostea șl căldura, cu satisfacția de a fi răspuns prin vrednice fapte de muncă atenției pline de grijă manifestată de conducătorul partidului și statului față de activitatea și preocupările lor, față de întreprinderea în care ei lucrează.Sînt prezentate date referitoare la activitatea și realizările obținute -de a- cest harnic colectiv de oameni ai muncii.După prezentarea acestor realizări, care a avut loc în fața unor grafice și standuri special amenajate, analiza a continuat în cîteva secții de bază ale întreprinderii. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au urmărit fazele mai importante . ale procesului de elaborare a utilajului chimic.Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova_ rășa Elena Ceaușescu au
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, împreună . cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au vizitat o expoziție cu piese și materiale rezultate din dezmembrarea navelor casate.In continuare a fost vizitat un cîmp experimental de pomi fructiferi șl viță-de-vie în apropierea localității Sf. Gheorghe. Aici, s-a raportat că pe baza indicațiilor date de tovarășul N i c o I a e Ceaușescu cu ocazia vizitei de lucru din 1981 s-a.u realizat experimental primele suprafețe cu viță- de-vie și pomi fructiferi. Pe baza rezultatelor ce . se vor obține urmează să se amenajeze în Delta mari, timă a Dunării o suprafață de peste 50000-hec

fost primiți de muncitori cu profunde sentimente de bucurie, de stimă și prețuire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură acestor manifestări entuziaste.Secretarul general al partidului a stat de vorbă cu mai mulți constructori, s-a interesat despre activitatea și preocupările lor, despre condițiile de muncă și de viață ce le sînt create, și i-a felicitat pentru succesele dobîndite.Apreciind strădaniile și realizările muncitorilor și specialiștilor întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca ei să acționeze în continuare pentru diversificarea producției și creșterea calității acesteia, pentru producerea unor utilaje chimice de o tot mai mare complexitate și de un<? nivel tehnic tot mai ridicat.Conducerea întreprinderii l-a asigurat pe secretarul general al partidului că vor fi luate toate măsurile pentru transpunerea în viață a indicației date.In unitățile industriale vizitate luni, secretarul general al partidului a a- dresat chimiștilor și constructorilor de utilaj chimic felicitări pentru rezultatele muncii lor, le-a urat noi succese, îndem- nîndu-i în același timp să acționeze cu pricepere și dăruire pentru înfăptuirea integrală a marilor sarcini ce revin în acest an și în acest cincinal industriei noastre chimice — ramură industrială căreia îi revine un rol deosebit în promovarea progresului tehnic, în dezvoltarea și modernizarea continuă a economiei naționale.
tare cu vii, pomi fructiferi și pășuni.In după-amiaza zilei de duminică, motonava pre_ : zidențială. „Mihai Viteazu" cu care au călătorit înal- ții oaspeți a acostat în portul Tulcea. Pe faleza municipiului reședință a. județului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîm- . pinați de peste 15 000 de oameni ăi muncii, care le-au făcut o primire . entuziastă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat un călduros rămas bun de la miile de oameni veniți în întîmpi- nare, după care, la bordul elicopterului prezidențial, au părăsit municipiul Tulcea.

SOFIA 30* (Agerpres).La Sofia s-au deschis luni lucrările celei de-a 17-a Săptămîni medicale balcanice. Deschiderea lucrărilor, organizată într-un cadru festiv, a fost marcată de sărbătorirea semicentenarului (1932—1982) U- niunii Medicale Balcanice (U.M.B.), cu sediul la București. Cu ocazia festivității de descindere a
Plecarea din Liban a președintelui 
Comitetului Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea PalestineiBEIRUT 30 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, și-a luat luni rămas bun de la populația Beirutului și a celei palestiniene, în cadrul unei serii de vizite care s-au încheiat cu o ceremonie ce a avut loc în port, în cursul căreia el a înmînat primului ministru libanez, Sha- fic Al-Wazzan, o decorație pentru apărătorii o- rașului. Arafat s-a îmbarcat apoi pe nava grecească „Atlantis", pornind spre Atena.
încheierea reuniunii miniștrilor de externe 

al țărilor membre ale Ligii ArabeRABAT 30 (Agerpres). — In orașul marocan Mo- hamedia, la 60 km de Rabat, au luat sfîrșit luni lucrările Conferinței miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale Ligii Arabe, relatează agenția Reuter citind agenția marocană de presă. La conferință au participat miniștrii de externe din 20
Pe
LA BERNA A AVUT 

LOC o manifestare culturală dedicată vieții și o- perei marelui poet român Lucian Blaga. A fost prezentat filmul documentar românesc „Lucian Blaga**. 
Au participat reprezentanți al M.A.E. elvețian și ai altor departamente federale, rectorul Universității din Berna, oameni de cultură și artă, președintele și membri ai Asociației de.
fiiiiiniiia •«■>■■■«•■■■* a ■ ușa

Mica publicitateV1ND Dacia 1300, preț convenabil. Petroșani stra- da V. Roaită, bloc 9A, sc. 2, ap. 15, între orele 15-18. (1027)CUMPĂR sobă de gătit tip „Meteor** sau „Menaj**' . 
ANUNȚURI DE FAMILIE

lucrărilor reuniunii, Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat ăl R.P. Bulgaria, a adresat parti- cipanților un mesaj de salut. Profesorul M. Popescu w- Buzeu, președinte de onoare și secretar general al U.M.B., a făcut un scurt bilanț al activității organizației în cei 50 de ani de existență.

Arafat l-a făcut o vizită lui Walid Joumblatt, conducătorul Mișcării Naționale Libaneze, care l-a însoțit pînă în port. Aici Arafat a trecut în_ revistă o gardă de oricare formată din soldați ai forțelor comune paleștiniano- libaneze progresiste, după care a intrat în port escortat de trupe franceze și autovehicule blindate.Mulțimea ^aflată la intrarea în port — relatează agenția WAFA — a făcut o caldă și emoționantă manifestație de simpatie liderului O.E.P, 

de țări, precum și o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Conferința a hotărît întrunirea Ia' 6 septembrie, în orașul marocan Fes, a reuniunii arabe la nivel înalt, ale cărei lucrări au fost suspendate anul trecut, precizează aceeași sursă. .
prietenie helveto-jțwjjn^ 
ziariști. # „ - &

APROXIMATIV 2?>00 
DE MINERI au participat la un miting de protest, la Sapporo, împotriva hotărjrii administrației de închidere a minei de cărbuni de la Yubari și concedierea celor 2 000 de mineri. După miting, parti- cipanții la manifestare au demonstrat pe. străzile centrale ale acestui oraș nipon. Mina constituie principala unitate industrială din orașul Yubari, cu 40 000 locuitori, din Insula japoneză Hokkaido.
Adresați, Petrila, strada Vînătorilor, 18. (1030)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Brătfă- lan Viorica, eliberată de IA.C.C.V.J. Petroșani. O declar nulă. (1026)

FILMEPETROȘANI — 7 No- iembrie: Bonner fiul; Unirea; Ultima cursă.PETRILA: Destineromantice.

LONEA: Logodnica.ANINOASA : Un e- chipaj pentru Singapore.VULCAN : Copie la indigo.LUPENI — Cultural; Pilot de formula I.URICANI: Înaintede zbor.
TV11,00 Roman-foileton : 

„Pastorala 43“ — episo

dul 1. 11,45 Matineu de vacanță. 12,10 Muzică populară instrumentală.
In jurul orei 12,30 —

Transmisiune directă : 
Adunarea populară din 
municipiul Brașov, pri
lejuită de vizita de lucru 
în județul Brașov a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin, 
tele Republicii Socialis

te România. ț16,00 Telex. 16,05 Via- lța școlii. 16,15 Tragerea ?de .-amortizare ADAS. )16,35 Clubul tineretului. i17,20 Imagini din Libia I— documentar. 17,50 1001 >de seri. 18,00 închiderea jprogramului. 20,00 Tele- 1jurnal. 20,45 Muzică poou- Iară. 20,55 Teatru TV ; ț
„Pogoară iarna** de Ma- ixwell Anderson. 22,00 Te- ilejurnal. >

Colectivul de oameni ai muncii de la Exploatarea și prepararea' cuarțului Uricani, regretă dispariția prematură din viață a celui care a fost un bun coleg de muncă IACOBESCU VALER (Ionică) și transmite sincere condoleanțe familiei. (1028)
Ing. Sîrb loan, este alături de familie în marea durere pricinuită de moartea prematură a celui ce a fost ? IACOBESCU VALER (Ionică) și transmite sincere condoleanțe familiei. (1029)

. tliDACJiA Șl ADMINlSIRAflA ; Peltoțoni str. N Bâlcaseu - 2. teietoon» 116 62 (sectelorial), 4 16 63, 4 24 64 (secții), TIPAR UI i lipogtafio Pehoțani, stt. N. Băicescu - 2.


