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CÎT MAI MULT CĂRBUNE !

Minerii de la Petrila
și-au depășit planul 

zilei

Demaraj* bun 
la Uricani

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Federale Nigeria,
Alhaji Shehu Shagari
Continuarea

Colectivul întreprinde
rii miniere Petrila se si. 
tuează in aceste zile pe 
loc de frunteUn întrece
rea socialistă pentru mai 
mult cărbune din Valea 
Jiului. Ieri, după cum 
am aflat de la dispecera
tul -întreprinderii au ra
portat plusuri de cărbune 
colectivele sectoarelor I, 
III și IV. Cea mai mare 
producție suplimentară la 
zi a fost extrasă din a- 
batajele sectorului III — 
plus 1116 tone de cărbu
ne. Un frumos succes l-au 
obținut și minerii de la 
sectorul IV care au ex
tras 630 tone de cărbune mult cărbune și de 
peste sarcinile de plan la bună 
zi pe luna septembrie.
Printre brigăzile de

neri cu cele mai înseni
nate depășiri zilnice se 
numără, cele conduse de 
Constantin Alexe, Ale
xandru Lazov, Vasile 
Glișcă, Gavrilă Jurcan și 
Ștefan Alba. ■■■■■ -

Rezultatele bune obți
nute de colectiv se da- 
toresc hărniciei mineri
lor, mai bunei ^organizări 
a producției și a muncii 
pe schimburi, creșterii 
randamentelor în abata
je. Prin faptele lor de 
muncă, minerii de la Pe
trila își exprimă hotărî- 
rea de a da țării cît mai 

mai
calitate, raportînd 

la zi un plus de aproă- 
mi- pe 400 tone de cărbune.

La scurtă vreme după 
punerea în funcțiune a 
marelui complex 
nizat, la I.M.

. au apărut unele 
cultăți generate de tec
tonica locală a zăcă- 
mîntului de cărbune. Un 
colectiv de specialiști de 
la I.C.P.M.C., I.M.P., îm
preună cit conducerea 
minei, analizînd dificili, 
tățile, la fața locului; au 
stabilit decizii corespun. 
zătoare. Și iată că,. mo
dernul utilaj a început 
din nou să producă. încă 
din prima zi de la 
hire, 13 septembrie, 
abatajul condus de 
Amorăriței au fost 
mise la ziuă peste 
tone de cărbune, iar 
dia realizărilor
pe întreprindere a cres
cut considerabil. -

meca- 
Uricani 

difi-

por- 
din
Ilie 
tri-
400

me-
zilnice

convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului 

de Stat au continuat, 
marți, 14 septembrie, con
vorbirile oficiale între 
președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Republicii Federale Ni
geria, Alhaji Shehu Sha
gari.

In timpul noii runde de 
convorbiri, membrii dele
gațiilor au informat pe 
președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari despre rezultate
le întilnirilor de Lucru- a- 
vute, în ziua 
în cadrul cărora au dis
cutat căile și modalități
le concrete de transpune
re în viață a orientărilor

și indicațiilor date de cei 
doi șefi de stat cu privi
re la intensificarea 
diversificarea 
lor comerciale, 
rea cooperării 
și tehnico-științifice, 
plificarea colaborării 
domeniul învățămîntuiui, 
al formării cadrelor și în 
alte sectoare de activita
te, întărirea conlucrării 
dintre România și Nige
ria pe plan internațional. 

Luînd cunoștință de re
zultatele întilnirilor de 

precedentă, lucru, cei doi președinți 
au hotărît ca membrii de
legațiilor să continue a-

ȘI
schimburi- 

extinde- 
economice 

am
in

(Continuare in pag. ai-a)

din Ploiești
9

Marți dimineață, pre
ședintele Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari și persoa
nele oficiale care îl în
soțesc, au vizitat Com
binatul petrochimic Brazi 
și întreprinderea ,,1 Mai“ 
Ploiești, prilej de a cu
noaște în mod direct ex
periența și realizările co
lectivelor acestor repre
zentative unități ale in
dustriei românești.

Directorul 
lui a prezentat 

. profilul acestui 
de valorificare 
a țițeiului.

înalții oaspeți au fost 
invitați să viziteze o par
te din instalațiile combi
natului.

Adresînd calde felici
tări petrochimiștilor de la 
Brazi pentru realizările 
importante obținute, .pre
ședintele Nigeriei le-a u- 
rat noi- succese în activi
tatea lor creatoare.

combinatu- 
oaspeților 

complex 
superioară

DIRECTETRANSMISIUNI
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

Azi, transmisiuni directe la radio și televiziune :
— în jurul orei 11,00, solemnitatea semnării 

documentelor oficiale româno-nigeriene ;
— 'La ora 11,45, ceremonia plecării președin

telui Republicii Federale Nigeria," Alhaji Shehu 
Shagari.

(Continuare în pag. a 4-a)

Vacanța s-a sfîrșit 
începe un nou an șco
lar cu grijile și bucu
riile sale

Foto : St. NEMECSEK
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 Amiază. Condurii 

soarelui peste crengi 
încrustează urme de 
aur, bumbi colorați, în 
patul frunzelor din ce 
în ce mai rare, roa
dele ard lumini nd bo
găția culesului. Ocrul 
viei a început să prin, 
dă rugină. Pe- ici, pe 
colo, destrămata 
bră lasă loc cite 
ciorchine rătăcit 
masa aromelor, 
rea nisipoasă;

) în sclipici, mai 1 trează însemnul
lor. desculță 1 
lăsată clinchet de

I
poțel Ungă ciripitul pă
sărilor din cireșul săi. 
batic. Tidvele curcube. 
telor spînzurate

? lujeri cer odihna 
) rii dantelată cu
> lefii de sămînță.
$ de-atîta sărbătoare în.
s tineresc, iată, cu 

< dul ureînd spre
cărarea 
uitată 
galben-staco- 

gutuii din ca- 
străbat gră- '■
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in pas cu 
cele mai înalte exigențe 

ale vieții economicc-sociale

\ uri- 
unui 

de la 
Căra- 

bătută 
păs- 

tălpi- 
bucurie 

clo-

de 
șu- 

știu- 
Și

gtn- 
amin.

de- 
între

s<

7 .
y -

y
ne- >

: ■ y ■■■

care >
gin. '■

tire, pe 
atîtea ori 
velințele 
jii. Spre 
patul viei
dina ca o stafie ce nu 
se poate hotărî la 
întoarcere.

O, sat al meu, în 
mă nasc veșnic cu 
dull.

Mircea GORUN ?

Noile valențe ale pieselor 
de schimb recondiționate

toarcere, lagărul de la 
tamburul de acționare, 
pinionul conic, capacul 
de la tambura de întin-

Meseriașii atelierului 
mecanic de la ' I.M. Pe
trila au recuperat și re
condiționat in cele opt 
luni care au trecut din 
acest an piese de schimb 
și subansamble în valoa
re de peste 2,5 milioane 
lei.

De la stîlpii hidraulici 
de tip SVj au fost recu
perate în acest an peste 
300 de reazeme superioa
re și inferioare, peste 50 
de cilindri, și în jur de 
1 000 de ventile. La a- 
ceastă acțiune și-au adus 
o contribuție importantă 
lăcătușii Gheorghe Nour, . 
Viorel Nătîngă și losif 
Danes.. De la pompele de 
înaltă și joasă presiune 
sînt recuperate și recon
diționate rotoarele sta
toarele, capace și corpuri

Lăcătușii Silviu Popa, Ru
dolf Cozma și Gheor
ghe Chelaru, îndrumați 
și coordonați de maistrul 
principal Nicolae Szekely 
au executat în acest an 
reparații capitale la 3

I
i
I 

dere, carcasă pinion co- j 
r»Ie. ax ieșire reduetor, | 
roată conică, poată: din- i 
tată mare, ax^ stea ac-

RECUPERARE 
Jecohmtioiure 
Xefolosire

pompe numai cu piese 
de schimb provenite din 
recuperări și . recondițio
na ri.

De la transportoarele ' 
TR 2, TR 3 și TP 2. co
lectivul atelierului me
canic a recuperat și re
condiționat tamburii de 
acționare și în-

ționare etc. De la com- |
plexele mecanizate se 
recuperează și recondi
ționează carcasele de la 
p.nioane. bolțuri, arcuri 
și tijele de la cilindri. iar 
de la combinele de îna
intare și de abataj, 'pati
ne de ghidare, papuci, 
tambura de tăiere plugul 
bolțuri și șuruburi.

Pe lingă această sarci- ' j 
câ pe care o are colecti- <

Gheorghe BOȚEA 1 

--------------------------------------- | 
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Aplicarea perseverentă 
în viață a concepției par. 
tidului și statului nostru 
cu privire la rolul pe care 
îl are învățămîntul în for
marea multilaterală a ti
neretului,, „ in pregătirea 
muncitorilor și tehnicieni
lor cu o ridicată compe
tență profesională', " asigu
ră școlii românești 
se favorabile realizării 
nui salt cali.tati^ 
nificații istorice, 
cîștig obținut îl 

-integrarea organică a în
vățămîntuiui cu știința și 
producția, coordonarea 
sistemului instructiv-educa- 
tiv cu necesarul de forță 
de muncă pentru toate do. 
meniile de activitate și, în 
mod deosebit, pentru sec
toarele cheie ale 
miei naționale.

In acest context 
sînt firești rapida 
ționare a organizării învă
țămîntuiui, modernizarea 
bazei materiale și a con
ținutului său, în general ri
dicarea calitativă a șco
lii la un nivel' atins astăzi 
de puține țări în care este 
generalizat învățămîntul 
de 10 ani.

Ultimii ani au adus 
mari și importante schim
bări, cantitative și calita
tive. în învățămîntul , din

premL 
u- 

cu sem- 
Marele 

constituie

econo-

social 
perfec-

Valea Jiului. Rețeaua în. 
vâțăm i n tu lui din munici
piul rostru cuprinde, pen
tru acest an școlar, 37 de 
grădinițe cu program nor
mal, 11 grădinițe cu pro
gram prelungit, 15 școli 
generale cu clasele MV, 
28 șco-li generale (din ca
re 12 cu clasele IX—X), 7
licee, o casă de copii șco. 
lari, 4 case ale pionierilor 
și șoimilor patriei și _ un 
club sportiv școlar. Efec
tivele de elevi și cadre 
s-au schimbat, de aseme. 
nea, în mod substantial. In 
anul școlar 1982/1983 nu
mărul copiilor cuprinși în 
toate formele de învăță- 
mînt depășește '33 000, iar 
numărpl cadrelor didacti
ce care se vor ocupa de 
instruirea lor este de peste 
1 500, incluzînd și cei 42 

liceului 
institute- 

învățămint superior 
în

de absolvenți ai 
pedagogic și âi 
lor a 
repartizați în acest an 
școlile Văii Jiului.

Au fost îmbunătățite 
substanțial și posibilități
le de școlarizare prin da
rea în folosință a două noi 
unități școlare (școlile cu 
24 de săli de clasă din 
Petroșani și UriCqnij. Su
me importante «(peste

Prof. Vasile BÂCOI, 
inșpe'clor școlar județean

OBS

Indicațiile secretarului general a| partidului, 
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PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCĂ
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EFICIENȚĂ MAXIMĂ ÎN MINERIT



MIMCUfW, 15 SEPTEMBRIE1M2

fUrmor» din pap. 1/

însemnare

Verde sau maro ?

în-
• de

în

didac- 
tuturor 
priori - 

genera.

ca , ,
fost tara, au efectuat

cu
de
de
lei.

, va

cadrelor
10 

cons.

500 000 tei) au fost alo
cate, în cadrul lucrărilor 
de reparații capitale, mo
dernizării spațiilor de în-

f. in pas cu cate mai inane exigențe
ecmmico-sociale

loare în cele două clădiri
date în folosință, In același 
timp, pe baza experienței 
anilor precedenți, va con
tinua procesul de moder.

________ , , nizare, dotare și autodata- 
vățămint de fa școlile ge- - re cr' celor existente, 
nerale Iscroni, Banița, nr, 
1 Vulcan și de la Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petrila.

care cuprinde
de locuințe cu
comerciale și de
cil la parter.

■ Fotoreporterul a sur.
prins o sugestivă ima
gine din zona noului

crări de modernizare
eircula-a arterelor de

(ie rutieră. In prezent
ne-au devenit deja fa-

siluetele zvel-miliare
te ale blocurilor turn
de pe strada Republi
cii, bulevardul cu pa-

, im piste <le circulație 
și noul cartier „272 a-
partamente". In aceas
tă zonă se află în sta
diu avansat de execu.
ție un nou ....... 
graf, iar dincolo de pî-

cinemato-

rîul Maleia, în zona
vechiului centru, a în
ceput construirea, car- 
t ierul ui petroșani-Nord,

blocuri
spații
servi.

In zona noului .cenîn zona noului .cen
tru civic al Petroșa- 
niului- au fost constru
ite in ultimii ani sute 
de noi apartamente și 
se desfășoară ample lu
crări de modernizare 
a arterelor de circula
ție rutieră. In prezent 
ne-au devenit deja fa
miliare siluetele zvel
te ale blocurilor turn 
de pe strada Republi
cii, bulevardul cu pa
tru piste de circulație 
și noul cartier „272 a- 
partamente". In aceas
tă zonă se află în sta
diu avansat de execu. 
ție un nou cinemato
graf, iar dincolo de pî- 
rîul Maleia, în zona 
vechiului centru, a în
ceput construirea, ear- 
t ierul ui Petroșani-Nord, 
care cuprinde blocuri 
de locuințe cu spații 
comerciale și de servi, 
eii la parter.

' Fotoreporterul 
prins o sugestivă ima
gine din zona noului 
centru civic.

tru civic 'al Petroșa-
nîultti- au fost constru
ite in ultimii ani sute
de noi apartamente și
se desfășoară ample lu

centru civic.

Intîlnirea tineretului 
cu istoria

Duminică, 1P septembrie 
la Gorunul lui Avram lan- 
eu de la Țebea are loc un 
mare spectacol organizat 
de Cenaclul Uniunii Ti
neretului Comunist și re
vista Flacăra, , cenaclu con
dus de poetul Adrian Pău- ’ 
nescu. La acest spectacol, 
ținut în aer liber, la care 
vor participa mii de tineri 
din Vale, județul Hune
doara și din alte județe 
ale patriei sînt invitate și 
personalități ale vieții cul
turale din’ întreaga țară. 
Aici, deci, duminică, ti- 

Valea Jiului 
din nou cu

Evident, duminică di. Muncise; omul și dumini 
mineața «intern mai co-

neretnl din 
se va întîlni 
istoria.

Comitetul; municipal 
U.T.C., organizează pentru 
duminică excursii cu auto
buzele la Țebea asigarînd 
totodată și bilete pentru 
spectacolul de evocare a 
ființei naționale a neamu
lui nostru. (C, G.)

î

mineața sîntem mai co- ca ? Muncise. Foarte fru_ 
mszi decît în restul săp- mos .' Avea, timp să stea 
tămînii. Ieșim cu faini- la rînd ? Nu, o recunoaș- 
lia ’ la iarbă verde, unde 
ne pîrjolim la soare, sno
pim cu mîinile și picioa
rele vreo minge, jucăm 
înfocați canastă, ferny, 
șah sau table, spunem 
glume, vrute și nevrute 
celor dragi etc.

Fiind cald, se impune 
«ă nu lipsească.,, berea. 
Ei bine, e normal să fie 
coadă la magazinul, un
de se desface bere, dar 
e mai puțin normal ca 
să fie gălăgie mare, pen
tru un gest care e con
damnabil din punctul 
nostru de vedere.

Cu scopul de a-și pro
cura bere a-poposit la 
magazin și acel șofer de 
pe o autodubă eu piine.

tem, deoarece omul care 
muncește merită să stea 
în față. Pînă aici e bine. 
Dar să te folosești os
tentativ de acest drept 
nescris, e drept? Iată că 
din punctul nostru de 
vedere, nu e drept, deoa
rece una e să-ți așezi 
sticlele frumos în sacoșă, 
să plătești, să mulțumeș-- 
ti și să pleci, și alta e 
să le privești prelung în 
lumina caldă a soarelui,, 
să alegi din 20 de lăzi 
numai sticlele „verzi", de 
parcă ar avea alt gust 
decît berea din cele „ma
ro", să comentezi asta 
in gura mare... O fi fru
mos, oare ?

Ioan Dan BÂLAN

'?■

Apreciem preocupările 
conducerilor de școli care 
în perioada vacanței de 
vară, prin acțiuni de mun. 

“i organizate 
cu. elevii și părinții aces- 

„_______ ______ ... curățe
nia localurilor după în
cheierea igienizării școlii 
și repararea mobilierului 
și a materialului didactic, 
recondîționarea manuale
lor. Manualele noi au fost 
ridicate din librării de că
tre toate școlile,; așa 
cit încă din prima zi 
școală elevii vor intra 
posesia lor.

Consfătuirile 
didactice din zilele de 
și 11 septembrie au 
tituit un prilej d^ anali
ză responsabilă a reali
zărilor și neimpiinirilor din 
anul școlar precedent, de 
angajare pentru îndepli
nirea, în acest an, a ur
mătoarelor obiective: creș. 

slujita- 
a asi- 

pregă- 
larg

In anul școlar încheiat, că patriotică 
spațiile nou construite 
și cele existente au 
dotate corespunzător 
mobilier și' mijloace 
învățăminț in. valoare 
praape 15 milioane 
inspectoratul școlar se 
preocupa și în continuare 
de sporirea bazei 
tico-materiale a 
unităților școlare, 
tate avînd școlile 
Ie care începînd cu acest 
an școlar vor funcționa și 
cy treapta I de liceu (Șc. 
gen. nr. 2 Uricani, 1 . Lu
peni, 1 Vulcan, 1 Petro
șani, 2 Petrila).,

Există, în prezent, 104 1a. 
boratoare (63 în învțăță- 
mîntul gimnazial și 41 în 
învățămîntul liceal), peste 
281 cabinete de speciali
tate ( din care 199 în 
gimnazii) și 88 de ateliere 
(din care .64 în școlile ge
nerale).

In anul școlar . 1982/ 
1983 numărul acestor spa
ții, care oferă condiții op. 
time unui învățăminte 
dern și eficient,- va 
noaste o creștere subs
tanțială prin amenajarea 
de nai cabinete și labors.

rr»o-
cu-

La tratament
Organizația sindicală de 

pe lingă „Casa pensionari
lor1* din Lupeni cuprinde 
1850 de membri prove- 
niți din toate unitățile lo
calității. Bilanțul ultime
lor trei ani atestă că în a- 
ceastă perioadă peste 1600 
de pensionari au benefi
ciat -de tratapientg în di
ferite stațiuni balneare din 
țară.

Pericolul automedicafiei și al abuzului 
de medicamente

• De multe ori, nouă me
dicilor', Hi se înțîmplă să 
ni se prezinte paciențî cu 
Cite un flacon cu medi
camente pentru a între
ba dacă poate să-l folo
sească. Sînt și din aceia 
care folosesc medicamen
te fără să mai întrebe. 
Alți paciențî Șu â-casă 
adevărate colecții -de 
medicamente, în unele 

, cazuri chiar la îndemîna 
’ copiilor mici căre pot că. 

dea victime prin ingera
rea unor doze toxice sau 
chiar mortale. O altă ca
tegorie de persoane „se 
îndoapă" zilnic cu tablete 
și fiole, avjnd falsă sen
zație că fără* acestea s-ar 
prăbuși.

Binefacerea 
meritelor este 
greșit de aceia care a- 
buzează. Pentru că ori
ce abuz este dăunător. 
Opriți acest a- 
buz ! vă ere a 11

maf asociază și alte.sufe
rințe ce nu permit folo
sirea lui. Abuzul de anti
biotice — de exemplu, a 
creat rezistența microbi
lor pe de o parte și sen
sibilitatea- organismului 
uman la aceste medica
mente — alergia — pe de

medica- 
înțeleasă

o nouă boală prin folosi, 
rea din proprie inițiati
vă a medicamentelor, 
chiar și a celor conside
rate „inofensive". Orice 
medicament are, pe lin
gă o acțiune benefică, și 
o acțiune adversă (dău
nătoare). Medicii știu să

SFATUL MEDICULUI
WZZZZZZ//ZZZZZZZ/ZZZZ/Z//ZZ/Z/Z/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZ//ZZZZ-  

cîntârească aceste două 
fețe ale . acțiunii medi
camentelor în tratarea 
bolilor, știu să Ie dozeze 
în funcție de boală și de 
bolnav. Apoi, aceeași 
boală se tratează diferit, 
în funcție de parametrii 
individuali ai bolnavului. ganișmului prin factori 

naturali. Este posibil, de 
exemplu, ca migreha să 
fie înlăturată n*u prin ta
blete, ci prin plimbări în 
aer liber și practicarea 
unor sporturi. Puțini sînt

alta parte.
Medicina modernă tinde 

spre medicina preventivă 
pentru că este ideal să 
prevenim bolile, nu să le 
tratăm- Aceasta implică 
formarea unei opinii de 
creștere a rezistenței op»

Un medicament cu indi
cații pentru o anume boa. 
lă poate fi administrat 
unor bolnavi și poate fi 
contraindicat altora, cu 
aceeași boală, dar care

aceia care'joacă tenis de 
cimp dar multi se plîng 
de insomnii — mai ales 
femeile. In timpul jocu
lui de tenis • sistemul 
muscular obosește armo
nios și se va relaxa du
pă asemenea practici, în 
totalitate. Iată odih
na fiziologică ce supri
mă și durerea de cap și 
insomnia și nervozitatea. 
Stările depresive ar 
putea fi înlăturate prin 
autoeducație său, dacă 
Sînt produse șl întreținu
te de factori externi, 
prin înlăturarea a- 

. cestor factori. Și asta nu 
prin rețete cu medica- 

.. mente la care se recurge ' 
de cele mai- multe ori și 
fără rezultate, ci prin 
îmbunătățirea climatului 
în care trăim.
Dr. Doina O VEDENIE, 

medic primar.
Spitalul municipal 

Pefroșani

ter fra preocupării 
riîor școlii pentru 
gura tineretului o 
tire temeinică, un 
orizont de cunoștințe ști
ințifice, tehnice și cultu
rale, bazate pe tot ce este 
mal avansat în 
terea umană ; 
rolului educativ al 
pentru educarea 
generații în spiritul patri-

cunoaș- 
sporfrea 

școlii, 
tinerei

otismului, al dragostei fa
ță de partid și popor ; in* 

' tensificarea activităților 
practice și politico-educa. 
five pentru ca tinerii să 
prețuiască munca - . mij-
focul cel mai Important de 
realizare a personalității 
umane ; îmbunătățirea ac
tivității de perfecționare 
și autoperfecționare a tu
turor. cadrelor didactice.

Deatfel, în ziua a doua 
a consfătuirilor cînd s-au 
desfășurat lucrările pe sec. 
țiuni, au fost puse în dez
batere prevederile noi
lor programe și manuale, 
au fost stabilite morfolită, 
țile cele, mai eficiente de 
predate-invățare a cunoș
tințelor noi, pentru fieca
re clasă și obiect de în- 
vățămînt și s-a stabilit 
programul anual al cercu. 
rilor pedagogice, această 
importantă formă de per
fecționare a cadrelor di
dactice/

Mobilizate plenar de gu. , 
vîntărea la adunarea pe^iu. - 
Iară din Petroșani, in ca
re secretarul general al 
partidului ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat cerința imperioasă 
a pregătirii forței de mim. 
că pentru industria Văii 
Jiului și, în mod deosebit, 
pentru industria minieră, 
toate cadrele didactice își 
încep activitatea cu hotă, 
rîrea fermă de a muncii în 
așa fel incit anul școlar 
1982/1983 să fie un an al’, 
calității, și eficienței.
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• LA URICANI. în noul 
cartier Bucură s-a dat. as. 
tăzi.
copiii 
nouă 
clasă, 
levi ai claselor I—X. Școa
la are șl două laboratoa
re —- de fizică și chimie 
— care sint dotate cu a- 
paratură modernă.

în folosință pentru 
minerilor de aici. o 

școală, cu 24 săli de 
Aici vor învăța e-

• EXCURSIE. Comitetul 
U.T.C. de la preparația 
Petrila a organizat.' pen
tru tinerii fruntași în pro
ducție, o excursie de trei 
zile în țara vecină și prie
tenă R.P. Bulgaria. Cei 17 
tineri care au plecat acum 
trei zile din Petroșani ur
mează să se întoarcă astăzi.

gard căminul cultural. S-au petiției A. Hârangozo ca- 
remarcat în aceste acțiuni re a marcat 15 goluri. Nu 
uteciștii Nicu Bîrlida, Ne- 
lu Cuculean. Marcu Vîtez, 
Ștefan Maclaras și mu.lți 
alți colegi de-aî lor.

ar fi rău dacă și specia
liștii
l-ar

de la 'Minerul Lupeni 
încerca...

• „CUPA MINERUL". 
Cu finala disputată dumi
nică, 12 septembrie- s-a' 
încheiat tradiționala com
petiție fotbalistică ce are 
loc anual între sectoarele 
I.M. Lupeni. Finala a fost 
cîștigată de sectorul VI 
(3—1 în fața sectorului XII

Pentru ca aceste piese ; 
de schimb să poată să fie j 
confecționate s-au luat j • 

' ....... j '. I să ;
fie aprovizionat cu ma- 1 
terialele necesare și do- 1 
tat cu mașini și unelte |' 
adecvate. Printre mese- j 
riașii de bază ai atelie- ț 
ruiui care s-au evidnp-^ 
țiaț în acest an âe'nikhăc | 
ră lăcătușii Constantul*S“ 
Medrea, Vaier Călinescu, | 
Constantin Mihai, Andrei | 
Cozma, Ioan Preotăsescu. 1 
loan Odină. Vasile Ho- | 
ros, Cornel Gușet, sudorii | 
Ștefan Szabo, Vălean Co- â 
•darcea, Vasile Jitea, Lu-1 
dovic Haidu, Rudolf HăL i 
du, precum, și strungarii ș 

■și frezorii Ioan Lerc, ? 
George Stransky Adai- » 
pert DuaC, Rudolf Senk, | 
Alexandru Bîr.o> și Mihai • 
Borta, bine coordonați și î 
îndrumați de măiștrii Ni- ■ 
colae Ținea și Hafts Theil. J

Din t-ozultătete obținu- j 
te pînă îri prezent de ; 
colectivul, atelierului, re- 1 
iese că- există resurse rea. | 
le pentru a dobîndi re- ' 
zultate șl mai bune în 
activitatea efe ■ recupera, 
re. reeondiționare și re- 
fdlos i re. a iha teri alelor
precum șj posibilitatea 

de a asimila în produc
ție proprie noi 
pentru litilaiele din do-

vul a de recupera și re- confecționate s-au 
condiționa Cîț măi mul- măsuri pa atelierul 
te piese de sciî.mb și 
subansamble, meseriașii 
din atelier sînt preocu
pați în permanență de a 
confecționa în atelierul 
minei o serie de repere 
necesare funcționării u- 
tilajelor din dotare. Pî
nă în prezent au fost 
confecționate în cadrul 
atelierului peste 100 de 
astfel de repere, dar nu
mărul lor este în conti- 

‘nuă creștere în funcție 
de neVoile concrete 
producției.

Intrucît numărul 
perelor, confecționate 
atelierul propriu este des
tul de mare (de ordinul 
sutelor) ne vom opri doar 
la citeva mai semnifica
tive și anume: axe, . șu
ruburi de ancoră . pen
tru benzi, prăjini pentru 
foreze: stele, tamburii de 
întoarcere și acționare 
pentru benzi, cuplaje cu 
cauciuc, cuplaje cu lanț, 
cuplaje du palete, dife
rite su rubtiri pentru 
transportoare, stațiile de 
acționare și de întoarce
re. capete deversoai-e, 
guri de rol ș.a. De ase
menea, tot în cadrul ate
lierului ■ sînt confecționate 
și armăturile TH de di
ferite dimensiuni.

tivă există un intens trafic 
rutier.

re- 
în;

repere

4. 
f 
*
» 
i 
i 
i 
i 
i 
f

on.. Mihai Bîrluț, Costinas 
Laurențiu. Fr.ancisc Halasî 
și Viorel David. .Astfel de 
acțiuni au nrai avut loc la 
mina Lonea care au con
dus în final la realizarea 
planului economic 
țat în proporție de 
sută.

• MUNCA PATRIOTI
CA Tinerii uteciști dia, or
ganizația nr. 6 de la I.M. 
Lonea au organizat o .ac
țiune de muncă patriotică., 
Cu acest prilej ei au recu
perat 80: de armături TH 
de la orizontul 400, pe ca
re le-au transportat la a- Rubrică realizată 
telierul mecanic pentru a Constantin GRAURE 
fi recondiționate. La a- 
ceastă reușită acțiune o

I
I

LA LIVEZENI, peste 
pod eu patru benzi 

de circulație rutieră se aș
tern în aceste zile ultime
le suprafețe de asfalt. Se 
cer însă continuate și lu
crările de modernizare a 
circulației spre noua bază

noul tin an-
123 la

de producție a T.C.H., contribuție de seamă și-au 
deoarece in zona respec- adus tinerii Petru Simi-

• ACȚIUNI GOSPODĂ
REȘTI. La Cimpa, tineri 
din organizația de bază 
nr. VIII de la mina Lonea, 
prin acțiuni voluntar-pă* subteran). De remarcat e- 
trîotice au înconjurat cu volutia golgeterului corn- .
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Indicațiile secretarului gelneral al partidului, tovarabul MCOLAE CEAUȘESCU
PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCĂ

spAre
MAXIMĂ IN MINERIT

cea mai sigură cale spje
MAXIMĂ IN

r
Sarcinile stabilite prin preliminar, pentru a- 

cest an Ia I.M. Lupeni prevăd ca se vor . extrage 
din abataje dotate cu complexe mecanizate de sus
ținere. peste 1,3 milioane tone de cărbune eocsifi- 
cabil, Nivelai planificat al productivității muncii 
în astfel de abataje se situează, de asemenea, la 
o cotă de vîrf în Valea Jiului, cu o medie de cir
ca 10 tonc/post.. In patru din sectoarele productive 
ale minei — IV (sectorul eu cea măi mare pro
ducție Zilnică din Vale — 2000 tone/zi), VI. III și 
VIT — producția de cărbune coesificabil se extrage, 
aproape fără excepție, clin abataje dotate cu com
plexe mecanizate, iar în lucrările de pregătiri ale 
sectoarelor respective funcționează combine de 
înaintare care asigură mecanizarea tăierii. Trans
portul în abataje și pe gâieriile aferente marilor 

'capacități productive ale minei este, de asemenea, 
mecanizat, Iată, deci un sumum de condiții tehnico- 
organizatoricc, de structuri ale producției cafe' an
gajează în fața 'colectivului I.M. Lupeni exigențe 
deosebite, răspundere muncitorească la cele mai 
înalte cote; în vederea creșteri; producției de căr- 

^bune coesificabil.

Dacă în lunile din pri-- 
ma parte a anului, nive
lul indicatorilor de meca
nizare s-a menținut la I.M, 
Lupeni la cotele planifi
cate, iar în unele luni 
chiar peste, nivelul prevă
zut,' în ultimele trei luni, 
colectivul minei nu a reu
șit să asigure creșterile 
preconizate la indicii- res
pectivi, în special în ce 
privește producția rezulta, 
tă din abatajele dotate cu 

♦complexe mecanizate. Ast
fel, în luna iulie, Ia pro
ducția extrasă în abataje 
dotate cu susțineri meca
nizate s-a înregistrat o res- 

j-^tanță de peste 30 000 de 
aproape aceeași 
în luna august, 
trimestrul I al

. productivitatea . trebui să
s-a

cea mai

cale

tată — abatajele mecani
zate ale sectorului IV, în ■ 
care lucrează brigăzile 
conduse de Constantin 
Popa, Paul Grasu, Aurel 
Manda și Teodor Bortea- 
Io, Dacă în cazul ultimei 
brigăzi nerealizările pot 
fi justificate, doar în par
te evident, de faptul că 
această nouă capacitate șe 
află încă într-o zonă a 
stratului în care : tectonica 
nu permite desfășurarea 
lucrului normal, pe în
tregul 'front, - iar. structura 
formației de muncitori nu 
este, la această oră, pe 
deplin omogenizată, plasa
rea pe unele sefeimburi 
fiind încă deficitară, în 
căzui celorlalte formații 
activitatea în abataj ar 

se desfășoare 
normal. Din cauza unor 
defecțiuni, a unor abateri 
de Ia. disciplina-muncii și 

tehnologie, 
continuu, •randapienteie medii obți

nute în prima decadă sînt 
scăzute —• între 4,50 șî 
5,50 tone/post — fapt ce 
a determinat ca producția 
zilnică pe sector să înre
gistreze „ nivele chiar mai 
reduse decît se realizau în 
lunile trecute, cind se gă
seau in funcțiune doar 
trei complexe mecanizate, 
fără îndoială că o aseme
nea stare de lucruri - nu 
corespunde cu potențialul

jj^tbne și 
cantitate 
Dacă în 
anului, 
muncii în abataje s-a si
tuat în medie la peste 10,5 
-tone pe post, ih aontinu- ... _  ...
are nivelul acestui indicai ' chiar de la 
tor s-a redus 
realizările din prima de
cadă a lunii, septembrie 
puntnd sub semnul în
doielii posibilitatea atin
gerii unei medii lunare de .
9 tone pe post.

In perioada primelor zi
le ale lunii septembrie 
s-au situat la nivele mult 
inferioare planului — u- 
neori la jumătate din pro
ductivitatea muncii seon-

- i»

Brigada Ion Buduli- 
ceanu, sectorul VI, Lu- 
peni. .. . ...

și puterea de mobilizare a 
- colectivului sectorului IV, 

colectiv puternic, în măsu
ră să dea dovadă, așa cum 
a făcut-o de atîtea ori, de 
realizări mult mai bune, 
la cote de Virf pe 
ga Vale a Jiului.

Producția zilnică 
ductivitatea muncii 
nută înregistrează 
mai ridicate în căzui com. 
pieselor mecanizate din 
sectorul VI. Brigada con
dusă de Ioan Buduliceanu, 
intr-o capacitate producti
vă pusă de curînd în ex
ploatare, productivitatea 
muncii cu care se . lucrează 
este de 10 și peste 10 to- 
ne/post, idalizări apro
piate fiind obținute șî de

întrea-

și pro- 
obți-‘ 

nivele

| La I.M. Lupeni,
' loareâ bănească a sus- I 
I ținerilor mecanizate de ‘ 

■1 abataj reprezintă circa o I 
I treime din totalul fon- 
! durilor destinate pen- 
‘ tru dotarea tehnică a 
j întreprinderii. Cheituie- 
‘ Iile de amortizare, în 
j totalul costurilor de 
. producție, reprezintă, 
| totodată, peste 30 la
• sută, Intrucît amortis- • 
| montele intră în cate- |
• goria cheltuielilor ma- 
1 teriale, acestea afectea- 
J ză realizarea indicato-
I rului valoric al produc-
■ ției nete, indicator de 
[ bază al noului meca- 
| nasim economico-finan- 
. ciar. In ultima perioa- 
| dă, cheltuielile de a-

moftizare pe tona de
' cărbune extras srrit de. 
j Pășite — de exemplu, 
' în luna iulie cu 22 lei pe 

tonă. Cu toate că nu 
' și-a onorat sarcinile fi- 
j zice care-i revin și a 
' depășit costurile plani
ficate, fondul de retri
buție distribuit colec
tivului I.M. Lupeni nu 
a fost diminuat în nici 
o lună, Iată de ce i sc ce
re colectivului I.M. Lu- 

, peni să producă măi 
' mult cărbune, cu o pro- 
j ductilitate a muncii
■ superioară celei de a- 
I cum, pentru a diminua
• • • .< •"
| cheltuielile pe tona de 
> cărbune și pentru a 
I spori valoarea produc- 
| ției nete, de realizarea 
• căreia depinde elibera, 
j rea fondului de retribu- 
I t’e.

i
I

I
i
I

i

...... ......... j........~ _ I 
ortacii lui Pavel Bujor, din j
același sector. Doar în ul
timele zile ale primei de
cade a lunii, la acest din 
urmă abataj au existat u- 
nele defecțiuni, care evi
dențiază, desigur, necesi
tatea întreprinderii din 
vreme de acțiuni mai ho- 
tărîte șl eficiente pentru 
asigurarea desfășurării nor
male. a proceselor de mun
că din abatajele dotate cu 
tehnologii moderne. In a- 
eelași timp, la sectorul 111 
al. minei, brigada condusă 
de Mihal Blagă se poate 
•mîndri. cu realizări de 10 
tone pe post.

I
I

I
l
I

Pîrnhii ih* ar thine * * Valorificarea tuturor rezerva 'or intarnj 
riiyini uc oi,urnit;. e fianeiahzarea exiarieițai fruntaș,lor

Desigur, - nerealizăfile 
din ultimă perioadă, 
trezit- un viu impuls, 
constantă preocupare

au 
o 
a 

colectivului I.M. Lupeni 
pentru perfecționarea, pro
cesului extractiv, in ve
derea ■ redresării extrac
ției. Aceasta presupune 
un efort deosebit, o vie 
angajare a întregului po
tential tehnicc-productiv 
al colectiv ului, perfecțio
narea continuă a sistemu
lui organizatoric, înaltă 
responsabilitate în exer
citarea obligațiilor de 
serviciu din partea fie
cărui, miner, tehnician și 
inginer al minei. Există 
ia Lupeni o valoroasă ex
periență a oamenilor și 
a brigăzilor fruntașe, ca
re trebuie generalizată ; 
există resurse interne de

mare valoare care trebuie- al comitetului de partid cial 
puse grabnic în practică,

lată opinii în acest 
sens, exprimate de cadre 
de bază ale minei:

IOAN BUllULlCEANU, 
miner șef . de brigadă, 
sectorul VI : „Reușim să 
realizăm în noul abataj 
in care lucrăm producții 
zilnice de pină la 700 de 
tone. Dispunem .de re- 

ca în scurt timp, 
cu creșterea. pla- 

și, mai ales. mai 
stăpînire a utilaje.

zerve 
odată 
sării 
buna 
lor complexe să ridicăm
nivelul realizărilor la 
1000 de tone/zi, materia
lizarea acestui angaja
ment permițindu-ne să 
obținem un record de ex
tracție pe Vale".

N1COLAE GOMO1, con
tabil șef. secretar adjunct

pe mină : „Prin pricepe
rea ' și . eăpaeitatea pro- 
.fesional-'poli.ti.că a x oa
menilor. minei a mineri
lor și cadrelor ■ tehnico- 
înginerești, trebuie să ie
șim din actualul impas. 
Cheia succesului stă în 
miinile noastre, in pri- 
Hlul rînd în mîna oame
nilor din abatajele de 
mare capacitate. Au fost 
intensificate, mai ales, 
preocupările pentru creș
terea. productivității mun
cii, respectiv a produc
ției zilnice pe complex

a- 
fi- 
în 
la

pentru. a realiza > pe 
ceasta cale producția 
zică și a ne încadra 
costurile planificate
1 000 lei prnd’>ofî« SDp_

la cheltuielile ma
teriale"..

Sing. MARIUS MARAS- 
CU, șeful sectorului III: 
„De ieri (luni, 13 septem
brie — n.n.) s intrat în 
funcțiune m sector un 
nou complex mecanizat.

: Brigada condusă de Mu. 
tins Laszlo a realizat, de 
la început, o productivi
tate de 15^ tone/post, fa- ■ 
ță de 12 tone/post cit es
te planificat. Brigada 
condusă de Mihal Bl aga 
a urcat de asemenea, la

_ 11 tone pe post Aceas
ta înseamnă că am reu
șit să redresăm produc
ția pe sector și să ne 
aducem astfel ,o contri
buție mai mare la reali
zările pe mină; ai cărei 
colectiv urmărește, ace
lași țel"

M1NERI-TEHNIC1ENI 
cu Înaltă pregătire

maximi a utilajelor din 
dotare, a complexelor 

__ ____ _ „___  mecanizate de susținere
tei vizite de lucru în Va... și a combinelor.ȚJe pil.
lea . Jiului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al pârti- 

. dului, a precizat că în 
minele <lin Valea Jiului 
se menține încă un ra
port neechitabil între 
numărul de muncitori ce 
participă nemijlocit la 
procesul de extracție a 
cărbunelui și restul per-

in- tivitâte

La întîlnirea de lucru 
re a avut loc la Lu

peni, cu prilejul j-ecen-

dă, ja sectorul VI al 
minei, card înregistrează 
cele- mai importante 
sporuri ale producției fi
zice. din această lună și 
din perspectivă, efect:- ' 
vul direct productiv, a ■ 
fost sporit cu 31 de pos- ' 
turi. La sectorul IV, un-, 
de sint concentrate aba-J 

produc- i 
producții j 
numărul <

tăjele de mare 
și cu 

timp-zilnice . înalte,, 
scurt, să fie luate măsuri posturi plasate a spo- 
pentru îndreptarea aces
tei situații, să fie pre
zentate măsuri pentru 
simplificarea organizării 
muncii și producției, por- 
nindu-se de la unitatea 
de lucru, de la utilajul 
folosit îh-j abataj.

La I.M. Lupeni, preo
cupările din ultima vre
me; ale colectivului se 
înscriu cu putere in lu
mina acestor prețioase 
i n die aț i i. Sem n iii ca t i vă.
în planul respectiv este 
situația celei de-a 
jumătăți a lunii 
Folosindu-se 
existente pentru 
rea Dersonalului 
citor de la" • 
spre subteran și dinspre 
lucrările indirect produc- 
ductive spre cele direct 
productive s-a reușit ca din sectoarele" producti. 

ve ale minei. Tot atît de 
necesară este respecta
rea disciplinei tehnologi
ce și a muncii, condiție 
indispensabilă «a unei jc. 
tivitâți bine organizate, 
a unui proces extractiv 
normal, fără întreruperi. 

Numai așa se pot a- 
tinge și la Lupeni nive
lele de producție zilnică 

. capacități- planificată, se: poate a- 
creșterea - pro- i 

ductivituții muncii în a- \ 
bataje ca pîrghie de ba- 
ză în realizarea și recu- ț 
perărea sarcinilor ta pro- ? 
ducția fizică, extrasă eh? 
înaltă eficiență econo- ) 
mică. s

sonahilui muncitor, 
dicînd ca intr-un

rit. în aceeași perioadă, ț 
cu 14. >

Desigur — iar situația ș 
reală confirmă și la I.M. < 
Lupeni acest adevăr — < 
plasarea In număr cît I 
mai mare a fondurilor ’ 
direct productive nu este 
în măsură să conducă ea > 
singură la salturile nece- t 
sare la producția fizică < 
de . cărBune., Pentru a- < 
ceasta trebuie să se a- ? 
sigure, în cît .mai scur- ( 
tă Vreme, calificarea 
personalului nou 
drat, în paralel cu per
fecționarea pregătirii ca
drelor de muncitori și 
specialiști care exploa- 

întrețin si repară 
suprafață utilajele de mare com-

a
coordonează 
din abataje,

doua 
august.

. resursele 
dirija-.

mun- tează.

între 14 și 31, august a.c.- 
plasarea în abataje să 
sporească ' cu 91 de pos
turi,. în lucrările miniere 
de pregătiri cu 8, iar> .....
transportul subteran 

? 13 posturi, in felul
> vesta s-a asigurat.
> primul rînd. <; mai 
f nă plasare a abatajelor 
■; de mare capacitate. cu 
i precădere a 
’ lox productive noi, in-

trate de curînd în func- 
î țîune, unde creșterea e- 
’ fectivelpr la nivelul op-
> tim de plasare consti-
> tuie cea dinții condiție
> in măsură sâ garanteze
J folosirea la parametrii

în 
cu, 
a- 
în 

bu-

încă- >

>
.<

lexitate din dotare și 
celor care 
activitatea

sigura
>

Pagină realizată de Ariton HOFFMAN
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Federale Nigeria
Continuarea 

convorbirilor oficiale
Oaspeți ai unor 

întreprinderi din Ploiești

(ETĂȚI-XI!

(Urmare din pag. li

naliza căilor- și posibilită
ților de dezvoltare a cola, 
borarii bilaterale, astfel 
ca înțelegerile la care se 
va ajunge cu prilejul vi
zitei să reflecte pe de
plin dorința României 
și Nigeriei de a promova 
între ele o conlucrare tot 
mai largă, rcciproc avan

Primirea șefilor
misiunilor
Președintele Republicii 

Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari a primit, 
marți după-amiază, la Pa
latul Victoria, ‘ pe șefii 
misiunilor diplomatice și 

tajoasă, corespunzător in
tereselor țărilor și po
poarelor noastre de a-și 
pune tot mai bine în va
loare resursele naționale, 
de a înainta mai rapid 
pe calea progresului eco
nomic și social.

Convorbirile au decurs 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă.

diplomatice
»

reprezentanții unor orga
nizații internaționale a- 
creditați în țara noastră, 
cu care s-a întreținut în. 
tr-o atmosferă cordială.

'Urmare din pag I)

In continuare, a fost 
vizitată întreprinderea „1 
Mai“ din Ploiești.

Directorul întreprinde
rii a prezentat activitatea 
unității, dezvoltarea pe 
care a cunoscut-o uzina 
în anii din urmă. In con
tinuare, oaspeții au vizi
tat secții productive de 
bază.

Vizita s-a încheiat pe 
platforma de încercare, 
unde oaspeților le-au fost 
prezentate cîteva instala
ții în stare de furicționa- 
r®.

La sfîrșitul vizitei, pre
ședintele Republicii Fe-

Depunerea unei
Președintele Republicii 

Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, a depus, 
marți dimineața, o coroa- 

dcraie Nigeria a mulțumit 
pentru primirea făcută și 
a felicitat călduros co
lectivul unității pentru 
performanțele obținute în 
munca sa.

In cele două întreprin
deri vizitate, solii popo
rului nigerian s-au bucu
rat de o caldă manifes
tare de simpatie, pretu
tindeni fiind • întîmpinați 
cu deosebită cordialitate 
și prietenie. ~ 77:7-

La amiază, șeful statu
lui nigerian și persoane
le care l-au însoțit în a- 
ceastă vizită s-au întors 
în Capitală

coroane de flori
nă de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

ZlCTUZlLirZITgZl ÎN LU/Hg
Știri din țările socialiste Scăderea producției mondiale de petrol brut
PRAGA 14 (Agerpres). 

— in cursul acestui cin
cinal (1981—1985), in R.S. 
Cehoslovacă vor fi fabri
cați și introduși în pro
ducție peste 3.000 roboți 
industrial'. Printre cele 
mai importance întreprin
deri constructoare de ro
boți se află Uniunea ști- 
inț fică de producție 
„VUKOV" d:n Presov, 
unoe se realizează roboți 
industriali reprezentînd 
linii complexe sau chiar 
secții întregi, dirijate de 
doi sau trei operatori.: /

PRAGA 14 (Agerpres). 
— întreprinderea „Krus- 
nohorșke strojirny1* din 
Komorany a pus la punct 
un concasor de mină cu o 
greutate de 170 tone și o 
viteză de deplasare de 0,1 
metri pe secundă, scrie 
„Le comerce exterieur 
tchecoslovaque". Noul u- 
tilaj a fost pus în func
țiune la mina de cărbune 
din Bilina și este capabil 
să prelucreze o singură 
dată 1,2 metri cubi '■ de 
cărbune.

WASHINGTON 14 (A-
gerpres). — Producția 
mondială de petrol brut 
a scăzut la cel mai mic 
nivel din anul 1975, fără 
perspective imediate de 
creștere, scrie revista a- 
mericană „The Oil and 
Gas Journal", citată de 
agenția Associated Press. 
Producția mondială de ți
ței în prima, jumătate a 
anului 1982 a fost de 
52,65 milioane de barili 
pe zi, cu 8,7 la sută mai

puțin deeît în aceeași pe
rioadă a anului trecut și 
cu 14,8 la sută mai redu
să deeît nivelul record a- 
tins în primele șase luni 
ale lui 1979, adaugă re
vista. .

Recesiunea și creșterea 
prețului petrolului în pe
rioada 1979—1980 a deter
minat țările consumatoa
re de petrol să treacă la 
conservarea energiei și la 
căutarea unor înlocuitori 
ai petrolului,, menționea
ză revista.

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribu iți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Trandafirul gal
ben j Unirea: Un prie
ten pierdut.

PETRILA: Scene din 
viața de familie.

LONEA : Strada Pe- 
trovka 38.

ANINOASA: Olimpia
da '40.

VULCAN — Luceafă
rul : Oglinda spartă.

LUPENI — Cultural : 
Cununa patriei. .
' URI CÂNI : înainte de 
miezul nopții.

In jurul orei 11,00 —
Transmisiune directă de 
la Palatul Consiliului de 
Stat: solemnitatea sem
nării documentelor ofi
ciale româno-nigeriene.

In juru] orei 11,45 —
Transmisiune directă de 
la aeroportul Qtopeni: 
ceremonia plecării' pre
ședintelui Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, care, la 
i O v i t a ț i a tova. 
râsului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, a e_ 
fectuat o vizită oficială 
de prietenie în țara 
noastră.

16,00 Telex. 16,05 Ti
nerii și creativitatea ; re.

A

întreprinderea fnergopetrol 
Cîmpina—Șantier Craiova 

încadrează pentru lotul Lupeni 
următorul personal

- electricieni construcții montaje (acord)

- un electrician pregătire lucru (regie)

- un mașinist TAF cu carnet de conducere

Condiții de încadrare ' conform Legii 

12/1971 și Legii 57/1974. . .

informații suplimentare la sediul șantie- 

3 irului Craiova și a| lotului Lupeni (Craiova, te- 

Ț jfon 15713).

portaj-anchetă. 16,25
> Viața culturală, 16,50 Tra

gerea pronoexpres. 17,00 
Universul femeilor. 17,50 
1001 de seri. 18,00 închi
derea programului. ,20,00 
Telejurnal. 20,25 Actua
litatea economică 20,40 
„Bun găsit, școală !“ — 
reportaj documentar. 
21,00' Telecinemateca: 
„Castanele sînt bune". 
Premieră TV. Producție' 
a studiourilor, italiene, 
22,20 Telejurnal.

Cooperativa
„Straja0 Lupeni

cu sediul în Lupeni str. 23 August nr. 9

încadrează de urgență

. - șef de depozit pentru depozitul central 
al cooperativei.

Candidații trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiții :

- absolvenți de liceu - 3 ani în funcții 
administrative. -

Concursul va avea loc în data de 20 au
gust 1982, ora 13, la sediul cooperativei 
„Straja". . ; r

Informații suplimentare se pot primi la 
resortul personal - învățămînt al cooperativei 
sau prin telefon 112 Lupeni. .. _* y

Combinatul minier 
Valea Jiului . f

Sectorul central de mecanizare Cîmpu lui Neag

încadrează

- doi primitori distribuitori

- buldozeriști

excavatoriști

- mecanici întreținere utilaje construcții

-sudori

-electricieni auto

- muncitori necalificați în vederea cali

ficării în meseria de mecanic utilaje.

încadrarea se face conform Legii 57/1974

Pe. sqanele interesate se pot «adresa la se

diul sectorului din Cariera Cîmpu lui Neag.

Mica publicitate
VIND Dacia 1100. Pe- 

trila, 8 Martie, 10/37. 
(1074) .

VIND convenabil cana
pea. două fotolii, masă. 
Adresați Republicii, bloc 
97, tc. IV, ap. 32. Petro
șani. (1075)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Chi
ria® Elisabeta, eliberată 
de E.G.C.L. Petroșani. O 
declar nulă. (1072)

PIERDUT parafă cu în
scrisul dr. Murga Pom- 
piliu, medic principal sto. 
matolog, O declar nulă. 
(1073) ______

«UUAGliA Și ADMINIStRAțIA : Pettojoni «b. M Bâlcescu - 2, telefoane <18 42 (secratariat), <14 83, 4HM țsecții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, sb. N. Bâlcescu - 2. »


