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RA NE CERE
CiT MAI MULT CĂRBUNE I

în fruntea întrecerii 
socialiste

Reviriment la sectorul 
III al I. M. Uricani

J-'upă trei luni de confruntare barbă- 
te&Că cu greutățile, în condițiile în care 
olanul, zilnic a sporit de la 840 la 1000 
tone, minerii sectorului IV de la mina Pe- 

■'H reușit să extragă, în luna septem
brie, o cantitate suplimentară de 1700 
tone de cărbune. In fruntea întrecerii so
cialiste se află, în continuare, cunoscuta 
brigadă a lui Ștefan Alba, care a reali
zat, de la începutul anului, un plus de a- 
proape 34 000 tone. De remarcat că în prl. 
mele două decade ale acestei luni orta
cii lui Alba s-au întrecut pe sine, depășind 
sarcinile de plan cu 2 500 tone de căr
bune.

t»

La sectorul 
tată în aceste 
Brigăzile de mineri conduse de Constan
tin Sorescu, Simion Budeseu și Ion Void, 
caru au realizat zilnic însemnate depășiri 
ale preliminarului- Miercuri, 22 septem
brie a.c., din abatajele acestor brigăzi au 
fost extrase aproape 300 tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan, iar la nivelul 
sectorului se raportează zilnic, în medie 
50 tone de cărbune în plus față de preli
minar.

Prin faptele șale de muncă demne de 
cuvinte de laudă, colectivul sectorului III 
își exprimă hotărîrea fermă de a recupe
ra din restanțele față de planul anual la 
zi și de a da țării cît mai mult cărbune 
cocsificabil.

ni al I.M. Uricani se cons- 
zile un adevărat reviriment.

OAMENI DE DUMINICA''
? Atunci cînd mulți din- 
2 tre noi își programează 
2 cum să petreacă sfîrșitul 
( de săptămină (duminica), 
2 echipa de vulcanizatori a 
2 sectorului transport de la 
' I.M. Petrila condusă de 

-fetru Lugoja începe să-și 
. transporte materialele și 
2 sculele la locurile de 
2 muncă unde trebuie
2 intervină în ziua de re- 

, 2 păus — destinată revizi- 
, < Hor și i

2 pentru a 
2 mers al 
( săptămină
J -pentru ei 
z seamnă zi 

, 2 cru, lucrează

sa

reparațiilor — 
i asigura bunul 

producfiei în 
următoare, 

duminica ‘ țn. 
intensă de lu- 

în schim-

buri prelungite, frecvent măr de opt benzi. Toate 
două-trei schimburi, a- schimbările de covor de 
tunci cînd este nevoie 
chiar patru, pentru ca 
luni, dimineața cărbunele 
să poată' să-și urmeze

cauciuc la bandă, pre
cum și vulcanizările care 
trebuie executate la aces
te benzi sînt executate 
de șeful de echipă împre. 
ună cu Gheorghe Cucu, 

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER Ion Bulancea, Vasile Că- 
liman, Constantin 
gan, loan Mihanța 
cînd în cînd... de 
Moraru, care mai 
îi încurcă decît îi 
prin desele lui întîrzieri'

nestingherit drumul de
la fiecare loc de muncă
la lumina zilei.

întreaga producție de , ... .... .................. ....... ..
cărbune de la mina Pe- și absențele de la șut în 

t zilele de duminica. Echiz
Gheorglie BOȚEA

trila este transportată pe 
fluxul de transport cu 
benzi a cărui lungime 
măsoară peste 6 000 de 
metri și cuprinde un nu-

Promisiuni neonorate
pe șantierul noii școli 

din Petroșani
Cu o săptămină în urmă, 

după deschiderea noului 
î - de invățămînt, la ni-, 
^velul Comitetului munici
pal de partid și al consi
liului popular municipal 
au fost analizate cauzele 
care au generat întîrzierile 

; în, darea în folosință a 
noii școli cu 24 săli de 
clasă din Petroșani. Cu a- 
cest prilej au fost stabili
te măsuri corespunzătoare 
pentru urgentarea acestei 
importante lucrări de in
vestiții. Constructorii și 
beneficiarul au făcut pro
misiuni ferme că pînă Ia 
1 octombrie vor efectua 
toate lucrările de care de- 

’pinde darea In a
Fnoii școli. Ce s-a întreprins 
pentru urgentarea acestei 
lucrări ? Pină In prezent 

Hrault mai puțin decît era 
K^^șteptaL Au fost re-

mediate cîteva 
ficările cerute

... de recepție la 
interioare. Continuă însă

. să lipsească obiectele de 
feronerie fără de care uși
lor și geamurilor nu li se 
poate asigura funcționali
tatea firească. Tîmplăria 
este de o slabă calitate. 
Multe diii geamuri și uși 
nu se pot închide. în ex
terior. lucrările de siste
matizare, fără de care este 
de neconceput recepționa- 
rea. se desfășoară în ritm 
lent. Echipa de pavatori 
condusă de Nieolae Dună, 
abta a inrrpcB exeaa^a

3DS1CÎ & TTSSEiBCTPl A
șsoffl. Coartwiiu ii de

din i-ecti- 
de comisia 

finisajele

V*rd STRALT

(Cu*iu>wr« ta

Tovarășul N i col a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a început joi o vizită’ ' 
de lucru în județul Iași, 

Conducătorul partidului 
și statului este însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
de alți 
ducerea 
stat.

V i z 
Nieolae 
taie pentru toți cei ce tră.

- iese și muncesc în județul 
Iași un binevenit prilej de 
a exprima cu plenitudine, 
direct și cald, conducătorii, 
lui partidului și statului 
nostru sentimentele de 
dragoste, de stimă și recu
noștință pentru activita
tea neobosită consacrată 
dezvoltării județului, a 
țării întregi, pentru grija 
pe care o poartă creșterii 
bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc, 
pentru contribuția sa la 
sporirea prestigiului Romă, 
niei socialiste în lume.

Aceste simțăminte pro
funde și-au găsit o vibran
tă expresie din primele 
momente ale vizitei.

Ora 9,00. Elicopterul pre. 
zidențîal aterizează pe 
stadionul orașului Hîrlău. 
Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de ‘stat sînt întîmpinați 
de primarul localității ca
re, in cuvinte alese, ex
primă sentimentele de sli

de deosebită prețuire 
locuitorilor acestui o-

ca

s-a
d-

tovarăși din con- 
de partid și de

i t a tovarășului 
Ceaușescu consti-

salutată cu urale șl înde
lungi agiauze, cu ovații, 
miile de oameni ai muncii 
prezențj manifestîndu-și 
bucuria de a-1 primi 
oaspete.

Coloană' de mașini 
îndreptat spre primul
bîectiv înscris pe agenda 
vizitei de lucru în această 
localitate — secția de tri
cotaje a întreprinderii 
„Moldova".;

întreg traseul străbătut, 
este străjuit de o mare 
mulțime de oameni., prac- 

suflare a 
i s-au a- 
ai satelor 

prezenți 
însuflețire 

, ... partidului,
și al secretarului, său ge
neral.

O expoziție special ame
najată înfățișează princi
palele produse care se rea
lizează aici.’

Se vizitează, atelierele de 
producție. Colectivul mun. 
citoreșc al acestei mo
derne unități face tovară
șului Nieolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
o primire entuziastă, pli
nă de căldură. Muncitoa
rele aduc mulțumiri pro
funde pentru condițiile noi

tic de întreaga 
orașului, căreia 
dăugat locuitori 
învecinate. Cei 
scandează cu 
numele țării, al

de lucru, de viață de ca
re beneficiază.

- Se vizitează în continua
re ferma ,,Maxut", din 
comuna Deleni, a Stațiunii 
de cercetare și producție 
pomicolă Iași.

Secretarul general al 
partidului este informat de 
către directorul stațiunii, 
că pl antați â în perimetrul 
căreia se desfășoară vizi
ta face parte din cele două 
mari bazine pomicole un
de, potrivit indicațiilor se-- 
cretarul-ui general al parti- . 
dului, a fost concentrată 
și specializată întreaga pro. 
ducție pomicolă a județu
lui .

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu intră în plan
tație, cercetează cu atenție 
calitatea fructelor.

Gazdele au mulțumit 
pentru aprecierile la adre
sa muncii lor, pentru indi
cațiile primite cu acest 
prilej și l-au asigurat pe 
secretarul general al parti
dului că vor acționa pen
tru a. și spori contribuția 
la dezvoltarea și moderni
zarea patrimoniului pomi
col al județului.

Se vizitează în continua
re ferma de ovine Deleni

(Continuare în pag. a 1-a)
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S
șului Nieolae Ccaușescu este

o s i r e a tovară-

/Continuare fn pag a l-ai

Muncă, pasiune, responsabilitate

Și 
se

I
a

I

eu,

este 
o a., 

de 
sarcina încredințată, față

— Tovarășe Sipoș, sin. dăruire, dacă nu știi de 
feți foarte ocupat atît ca unde să începi lucrul și 
șef de echipă la frezori, unde să-1 termini
ca secretar al organiza- foarte greu. Dacă ai
ției de partid și desigur, titudine pasivă față

Ing. Cornel Radules
cu, brigadierul Dumi
tru Boca și șeful de 
schimb Constantin Dă- 
nilă, in timpul unui 
fructuos dialog mineresc 
despre realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan ce situează sec? 

torul V al minei Lupeni 
in fruntea întrecerii so, 
cialiste.

0 Belșugul toamnei, in rafturile magazinului

9 Rubricile noastre : „Vă sugerăm", „Direct, concret", 
„Răspundem cititorilor".

| ției de partid și desigur,
■ ca om cu familie, ca elev 
I la școala de maiștri șT nu
■ vă „plîngeți" că nu vă 
I ajunge timpul ?
j — Nu, pentru că știu 
j să-1 împart bine, nu-1 ri-
■ sipesc, încerc întotdeau- 
; na și reușesc, bineînțeles, 
I să-mi organizez bine atît
• timpul cît și fiecare ăc- 
| țiune pe care mi-o pro-
• pun.

TRANSMISIUNE DIRECTĂ LA POSTURILE 
DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Cu prilejui vizitei de lucru în județul Iași a to
varășului Nieolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, va avea loc în municipiul Iași o 
adunare populară, pe care posturile de radio și te
leviziune o vor transmite direct azi, în jurul orei 
12,00.

un om. Adică, altfel spus 
— ’autocontrol.

— Am bservat că oa
menii au încredere în 
dumneavoastră. De ce ?

-— Pentru că, cred

SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM 

IN CHIP COMUNIST
de lucrarea primită nu 
este bine, este o greșea
lă de neiertat. Eu întot
deauna, ia sfirșitui unei 
z..e be șpe tac sr

tiță •zw asii ya iw pe- 
auoe și ta giaciesr dacă 
-n-am curtat, in ziua res
pectivă, ea an bun me
seriaș. ca un bun soț ți 
tată, ca un comunist, ca

bine, să știi să-l îndrumi, 
să-1 ajuți, și atunci alt
fel merge treaba

— Asta presupune 
intensă muncă 
de la om la om.

— Desigur, vedeți aici 
la atelierul mecanic al 
minei Vulcan avem mul
te lucruri bune, avem în
să și multe probleme de 
rezolvat. Cu cine să le 
rezolvi, dacă nu cu oa
menii. Avem și depășiri 
de plan tanâ de lună, 
dar bs Tresm sâ
rr.fi Ejâe datoria
nea. a noastră să ne zba. 
tem pentru realizarea 
sarcinilor de plan.

Cornel BUZESCU

sînt modest, cinstit 
demn. Mie colegii mi 
adresează simplu, tovară
șe S’pos sau nea A-pad.

țțijflE :âi—

~ y ■ că
și ciad să mă bat 

pentru ei, dar și cînd 
să-: apostrofez, să-i trag 
ia răspundere. Am trăit . 
împreună multe greutăți, 
dar șl multe bucurii. Fe
om trebuie să-1 cunoști (Contlnuart In jtop. a t-a-
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I.A IM LONEA
(Urmare <in pagi 1)

'■
Propaganda vizuală 

nu se prea vede
Despre locul și rolul 

propagandei vizuale in 
realizarea sarcinilor de 
producție s-a vorbit și se 
vorbește mereu. Aceasta 

are un pronunțat caracter 
mobilizator, un deosebit 
rol educativ, informativ și 
•timulator al oamenilor 
muncii din întreprinderi și 
instituții. Cu atît mai 
mult la întreprinderile mi- 
aiere, unde activitatea se 
desfășoară pe schimburi și 
comunicarea cu oamenii se 
tace mai greu, datorită 
dispersării forței de mun- 
aă. Cum iși îndeplinește 
menirea propaganda vizua- 
Xă la mina Lonea. am pu- 
*ut .vedea marți 21 septem
brie. Minerii din schimbul 
’ll, care intră în șut, nu 
au. efectiv, ce noutăți să 
țăsească la gazetele, fru- 
jnos amenajate, e adevă
rat, dar învechite de pati
na timpului. Doar la gaze
ta satirică este criticat un 
muncitor pentru acte de 
indisciplină la cantina mi
nei. săvîrșite în 20 septem
brie. In rest...

Gazeta de perete „Mi
nerul". organ al comite
tului de partid și al con
siliului oamenilor muncii 
țe la I.M Lonea, cuprin- 
<ea un anunț scris mare 
tu vopsea; se evidențiază 
jiepășirea sarcinilor de 
> 1 a n de brig a dâ 
tondusă de Benko Alexan. 
jru, care a obținut 78 to
ne de cărbune peste plan. 
Jiumaj că... Aceste reali
zări au fost obținute în 
Vuna... august. Or, acum e 
deja a doua jumătate a lui 
jeptembrie. Să nu știe cei 
țâre se ocupă cu propagan
da vizuală la mina Lonea 
tă în fiecare lună, de la 
taz la caz și de mai multe 
>ri, trebuie schimbate e- 
Rițiile gazetei de perete 7 
Edițiile, pentru că de fapt 
•mințul acela nici măcar 
au era o ediție. Ea trebuie 
»ă cuprindă opinii ale oa
menilor muncii, scurte ar
ticole care să evidențieze 
experiența înaintată, să fie

realizată într-o ținută gra
fică aleasă.

De curînd. Valea Jiului 
a trăit satisfacția vizitei 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul generai al partidului 
nostru. Cu acest prilej, ia 
marea adunare populară 
din Petroșani, secretarul 
general al partidului a a- 
dresat îndemnuri, â trasat 
sarcini de mare valoare și 
importanță în vederea 
creșterii necontenite a pro
ducției de cărbune, a me
canizării lucrărilor 
subteran, a calificării for
ței de muncă. Aceste idei 
trebuiau să fie populariza, 
te și prin acest organ de 
lucru care este gazeta de 
perete. Altfel, ea rămîne 
doar o biată „ramă", fru
mos dichisită, în peisajul 
sălii de apel.

Aceleași carențe și Ia 
gazeta „Tineretul și pro
ducția" ă comitetului 
U.T.C din întreprindere. 
Ea anunța, lapidar, despre 
© ' acțiune a uteciștilor în 
data de... 27 august. E mult 
de atunci... Să nu mai vor
bim de o altă gazetă — Col
țul calității" — care era pur- 
și simplu... goală. Să nu 
fie la Lonea probleme cu 
calitatea?

Ca ultime considerații, se 
poate aprecia că propa
ganda vizuală de la mina 
Lonea, deși ingenios conce
pută, nti este actualizată 
și nu se ridică la nivelul 
cerințelor producției. A- 
ceasta în condițiile în care 
mina înregistrează de la 
începutul anului un minus 
de peste 120 000 tone de 
cărbune, iar în septembrie, 
la zi, de peste 17 000 tone. 
Limbajul cifrelor este su
ficient pentru a impune 
celor în drept să se ocupe

- de propaganda vizuală de 
la mina Lonea ca ea... să 
se vadă, să-și facă simțit 
rostul. Și să i se simtă e- 
ficiența I

Mircea BL'JORESCU

din

SĂPTĂMiNA CRUCII ROȘII

Știți sl acordați primul ajutor?
localitățile Văii Jiului au avut loc con- 
„Cine știe, cîștigă" pe teme privind a-

In toate
cursuri gen .. , . . ... . . .. .
cordarea primului ajutor și cunoașterea normelor de 
igienă elementară. Au luat parte un număr de 24 de 
echipaje reprezentînd unități economice, instituții și 
cartiere. Echipajele cîștigătoare ale concursului pe 
localități, respectiv, I.M. Uricani. „Vîscoza" Lupeni, 
I.M, Paroșeni (pentru orașul Vulcan), IM. Aninoasa, 
I.M. Dîlja și I.M. Lonea (pentru orașul Petrila) vor 
participa la faza municipală a concursului cu aceeași 
tematică, ce se va desfășura in’sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani, azi, 24 septembrie, începind 
de Ia ora 14

Duniinică, 26 septembrie
8,00 Școala in noul an de 

învățămînt
8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața șatului
11.45 Lumea copiilor.
.13,00 "Album duminical.
17,35 Teatru în serial. Mu- 

șatinii. Ultimul epi
sod : începuturile.

13,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

1.9,00 Telejurnal
19,25 Călătorie prin

mea.
19,50 Cîntarea României.
20.45 Film artistic. Orașul 

în pericol- Producție 
a studiourilor 
Australia.

32,20 Telejurnal. \
22,30 Studioul operetei,

Luni, 27 septembrie

(ara

din

I 5,00 Telex.
5,05 Emisiune în limba 

maghiară.
; 7,50 1001 de seri
’0.00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-știin- 

țific.
20.,40 Cadran mondial.

I

I•'I
I

I
.»■

Ca secretar de partid 
cum acționați dumnea
voastră, tovarășe' Arpad 
Șipoș ?

— Sînt multe de spus. 
Specificul muncii din 
minerit face ca ședințele 
să fie scurte, la obiect, 
constructive și întotdea
una cu rol educativ. Dis
cuțiile cu oamenii sînt 
totul. Vedeți, dacă o- 
mul nu înțelege sarcina 
lui în ansamblul politicii

pasiune
a« g

partidului nostru, al in
dicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de lu
cru în Valea Jiului — de 
a face totul pentru s.a 
spori producția de căr
bune —, degeaba facem 
noi.,, planuri de măsuri, 
tot felul de programe

frumos așternute pe hîr. 
tie. Repet, degeaba ! De 
aceea ca secretar de or
ganizație de bază pun 
un mare accent pe mun. 
ca cu omul, pe formarea 
unei conștiințe patrioti- • 
ce, revoluționare în rîn- I 
durile colectivului nos- j 
tru. Prin dialogul zilnic • 
pe care-1 port eu colegii 
îi ajut să acționeze din 
convingere, ca adevărați 
comuniști, pentru înfăp
tuirea exemplară a sar
cinilor economico-sociale

I 
i

Promisiuni neonorate 
pe șantierul noii școli 

din Petroșani
(Urmare din pag. I)

Deva 
ter- 

ți 
ca-

«■■■■■■■■■a
Film in serial, 
nouă primăvară, 
pisodul 2.

21,50 Telejurnal.
22,00 Tezaur folcloric.

2I.1H

11,00
11,05

11,45

O 
E-

- 12.05
12,25
16,00
16,05

O
E-

Marți, 28 septembrie
Telex.
Film îh serial.
nouă primăvară 
pisodul 2.
Catalogul se strigă 
acum, în campania a_ 
gricolă.
Cadran mondial.
Mc-itineu muzical.
Telex.
Profesiunile cincina
lului.
Clubul tineretului.

la șantierul 1 
al T. C. H. și-au 
minat trei cămine 
racordul rigolei la 
naiul colector principal,
iar de ieri dimineață au 
început lucrul la trotuarul 
din jurul școlii.

Activitatea de sistemati
zare din perimetrul școlii
se desfășoară, in ansam- în locul 
blu, într-un ritm total ne
satisfăcător. Abia au fost 
astupate unele șanțuri 
pentru canalizări că au și 
apărut altele. Miercuri, o 
echipă de la I.G.C.L. lucra 
încă la canalizări Con
structorii din cadrul Gru
pului de șantiere Petro
șani al T.C.H., care au de 
efectuat aleile și de beto
nat drumul de legătura 
al școlii cu cartierul nu 
au luat încă în yserios lu
crările ce le revin. Au 
transportat cîteva auto
basculante cu pămînt în 
vederea nivelărilor. Dar 
nivelările nu pot fi făcu
te în zona canalizărilor. 
Pentru lucrul la bețonarea 
drumului a fost reparti
zată o „echipă" formată 
din doi oameni în frunte 
cu șeful lor, Victor Bar
bu. Drept „rezultat, porți
unea de drum care leagă 
școala- de cartier a rămas 
la fel ca la 15 septembrie 
— betonată pe ju
mătate. Un buldozer a 
nivelat pe ici pe colo zona 
viitoarelor alei. Dacă lu
crările de amenajare 
continua 
scăzut este greu de 
zut că promisiunile 
cute de constructori vor fi 
onorate. Despre seriozita
tea cu care tratează aces- 
tă problemă constructorii 
este edificator următorul 
fapt Marți, 21 septembrie,

| ^4 ■ ■ ■ M ■ M ■ ■ ■
la Teatrul Național. 
„Vasile Alecsandri" 
— Iași.

22,20 Telejurnal.
Miercuri, 29 septembrie

16,00 Telex.
1.6,05 Școala Contemporană. 
16,25 Tragerea pronoex- 

pres;:;

al
T_________ _ al
T.C.H. n-a fost prezent la 
recepția reprogramată pen. 
tru remedierea unor .lu
crări de finisare interi
oară. După mai bine de O 
săptămînă, obiectele 
feronerie n-au putut 
procurate și montate 
noua școală.

promisiunilor, 
pe șantierul noii școli cu 
24 săli de clasă din Petro
șani ie cer fapte. Trebuie 
să se înțeleagă că pune
rea în funcțiune a școlii 
constituie un obiectiv cu 
caracter prioritar și nu 
mai poate fi amînată. -

Ing. Avram Tomuș, șeful 
lotului din Petroșani 
șantierului 1 Deva

în perioade 4-5 octom
brie a.c., se organizează 
un nou concurs de admi
tere pentru școala profesi
onală — Jnvâțămînt de zi 
și seral — Ia țoale unită
țile de învățămînt care 
mai ou locuri neocupate.

înscrierile se fac, la se
cretariatele școlilor profesi
onale sau ale unităților de 
învățămînt pe lingă care 
funcționează școli profesi. 
onale, pînă la 3 octombrie, 
ora 13.

Concursul de admitere 
se desfășoară conform re
glementărilor publicate în 
Revista invățămîntului .li
ceal ți tehnico-profesioncj 
nr. 3/1982, difuzată in luna' 
martie a.c.

La concursul de admite
re in onul I al școlii ■ ț-’ 
fesionale — cursuri de zi

se pot înscrie persoane- 
căre au promovat cla

sa a X-a de liceu și nu 
au împlinit vîrsta de 19 ani 
pînă la 15 septembrie 1982,

Pentru învățămiritul se
ral se pot înscrie persoa
nele încadrate in muncă, 
indiferent de vîrstă.

în acest
vor 

ritm 
cre- 
fă-

(Urmare din pag. 1)

16.25
1-7,10 Tineri interpreti iau. 20,00

- - - 20,20reați aj Festivalului 
folcloric interjude- 
tean de la Orșova. 
Ediția a Vil u.

17.30 File de istorie.
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal. Actualita

tea economică.
20.30 Ancheta TV.
20,55 Teatru TV. Chirița 

_ în provincie de Va- 
sile Alecsandri. Pre
mieră TV, Spectacol 
cu public preluat de

Muncitoarea Elena 
Minea, un exemplu de 
hărnicie și conștiincio
zitate — una din tine
rele cu care colectivul 
preparației de cuarț din 
Uricani se mîndrește.

OAMENI DE DUMINICA"
pa de vulcanizatori este 
coordonată și îndrumată

1 de maistrul Dumitru Tir, 
1 lea și sprijinită de șeful 
I de sector, ing. loachim 
' Berar.

Căutînd să îmbunătă- 
i țească calitatea vulcani- 
i zărilor, ei au schimbat 
1 tehnologia de lucru rea- 
1 Uzină o așa-zisă (de ei) 
| vulcanizare „cu balama" 
1 care a dus la rezulta- 
i te cu mult mai bune, 
i tehnologie pe care au pre, 
i zentat-o demonstrativ ți 
i la minele din Aninoasa,
> Livezeni și Lonea. A-
i ceasta vulcanizare se e- 
i xecutăla rece și prelun- 
i gește cu mult durata de 
i funcfionare a benzilor.
> Fiind preocupați de re- 
i ducerea cheltuielilor de
> producție, in acest an au
> încercat să încarce tam-
> burii de acționare de la 
» benzi cu covor de cau-

ciuc prin lipire la rece. 
Primele încercări au dat 
rezultate, așa că, au ex
tins metoda și astfel tam- 
burii de acționare nu 
mai necesită un trans
port piuă la Sattt Mare 
și înapoi, execută ei a- 
ceastă lucrare și o execu
tă bine. Durata (le func
ționare a tamburelor în
cărcate de ei (7 Ia nu
măr) aproape s-a dublat. 
Tot clin propria inițiativă 
și pentru nevoile produc, 
ției execută garnituri, 
steluțe și semeringuri 
pentru utilajele- din do
tare. Aceste piese de 
schimb — mici la prima 
vedere au o importau, 
ță economică deosebită, 
mai ales dacă ținem sea
ma că o parte din ele, 
pînă nu demult trebuiau 
aduse din import.

Ultima schimbare a co
vorului la banda 3 (ban
da cu cea mai mare Iun, 
gime din- flux) s-a rea-

lisat prin lansarea covo- < 
rului întreg pe puțul cu < 
sch'tp, reducmdu-se ast- i 
fel numărul de vulcani- < 
zări la jumătate și deci 1 
timpul de lucru. O par- < 
te din covorul de caic- i 
ciuc înlocuit a fost re- < 
cuperat. Așa s-a proce
dat la benzile 3 A și 3 B, 
unde covorul de cauciuc < 
a fost înlocuit din cel re. < 
cuperat. i

Toate aceste realizări 1 
le-au obținut datorită u- i 
nui exemplar spirit de 4 
echipă, unei abnegații» 1 
demne de laudă. Cei șase 1 
vulcanizatori pun intere- 1 
Jele colectivului din ca- t 
re fac parte deasupra in- 1 
teraselor proprii, ei iși 1 
la.să familiile singure in 1 
zilele de duminică și de i 
sărbători legale, pentru 1 
că sînt conștienți că de 1 
munca pe care o preș- ' 
tează ei în aceste zilele- 1 
pind rezultatele viitoare 
ale minei. 1

■■■■■■■■■■
Joi, 30 septembrie

II. 00
11,05

12,05
. 12.25
12,35
16,00

Telex.
Film serial. Lumini 
și umbre. Episod ul 
22. ;
Dialogul fapteior.
Album coral.
Profiluri școlare.
Telex.

PROGRAMUL Ț\/
■ ■■■>■■ mill uniuni

16,35
17,00
17,50

Viața culturală. 
Universul femeilor. 
1001 de 6eri. 
Telejurnal.-" .
Actualitatea econo
mică.

20,35 Memoria documente
lor.

20,55 Telecincmateca. Ci. 
ciul j Ecranizări du
pă opere 
Pelerina roșie, 
producție 
rilor din 
și Suedia.

22,05 Telejurnal
22,15 Cintece 

nouă.

traordinar dedicat 
muncito.'ilor de pe 

industrială
Pi-

platforma 
a municipiului 
‘ești.

55 Seria! științific, 
pul uman.

22,20 Telejurnal.

22.15 Ritm și grație. Bă
iet pe muzică de ma
re popularitate.

Sîmbătă, 2 octombrie
21 Cor-

Vineri, 1 octombrie

Tragerea de amorti
zare AD AS.
Stadion.
Anunțuri și . muzică. 
Studioul tineretului.

. 16,15
16.50
17,00
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea .econo-

literare.
Co- 

a studiou- 
Danemarca

de viață
ij* Mii 1 ’M—MW

mică.
20,40 Lume bogată, lume 

: săraca. Partea a II-a.
Documentar.

21,00 Deschiderea stagiunii* 
de concerte ale for
mațiilor muzicale a- 
le Radioteleviziunii. 
Concert simfonic ex-

17,30

muzică.
. lii>i ba

tragerii

Telex.
Viața școlii. 
Anunțuri și 
Emisiune în 
germană, 
Rezul talele 
loto.
Din țările socialiste. 
R.P. Chineză.
1061 de serii ■;
Telejurnal. Actualita
tea economică. 
Dialogul faptelor.
Film artistic. Faimoa
sa Gilly Hopkins, 
Producție a studiou
rilor americane.

21.40 Dezbateri culturale. 
22,05 Telejurnal.

11,00 Telex. . .
11,05 Film artistu Orașul 

în pericol.
12,40 Cultivarea limbii și 

literaturii române în 
școală.

13,00 La sfHrșit de săptă
mînă.

J8,30 Septembrie Cronica 
evetiime.Ttelor poli
tice.
1001 de seri.
Telejurnal. 
Foarte bine ! 
Teleeilcicloțfediă.

cinstire.
Moment poetic.

20.20 Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul 
24.

21.20 Arena varietăților.
22,10 Telejurnal 7
22.20 Romanțe șî c-îuteceȘ'

petrecere. 1 .

18,50
19,00
19,20
19,40
20,10 A patriei
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• Asigurînd 
perenitatea 
frumosului

a.

Toamna aduce pe agen
da de lucru, la zi,, a gos
podarilor cîteva treburi, 
care trebuie făcute acum, 
nu mai tîrziU. Vrem, de
sigur, să dăm permanență 
florilor. Pentru aceasta 
harnicele „țesătoare1* ale 
covoarelor ce ne-au stîrnit 
admirația — deocamdată 
numai in centrul civic al 
orașului, dar este necesar 
și posibil să le întîlnim și 
în alte multe locuri —,
continuă să strîngă semin. 
țele. Nu este departe nici 
timpul măsurilor pent.ru 
protejarea împotriva bru
melor și înghețului tranda
firilor, a rondurilor cu 

Ș ierburi și flori perene, a 
gardurilor vii și a arbo
rilor ornamentali. Cînd în 
calea pașilor noștri vor 
ățr.îne numai frunzele 

moarte și apoi zăpada, să 
ne amintim de spațiile 
frumoase și să le ocolim, 
astfel păstrîndu-le ca. în 
primăvară, să ne incinte 
din nou privirile

Mai mult decît pînă a- 
cum vor avea de lucru 
gospodarii orașului, cu frun
zele căzute. Nu le dorim 
îngrămădite pe străzi, nici 
noluînd aerul din ruguri 
fumegînde. Căderea frun
zelor. hibernarea trandăfi. 
rilor nu scutesc edilii și 
cetățenii de treburile gos
podărești curente, ba din 
-contră le sporesc grijile 
pentru ca fiecare stradă, 
fiecare cartier, orașul în
treg să-și păstreze și-n a- 
notimpurile ce-și anunță 
sosirea zestrea de util și 
frumos realizată cu multă, 
trudă de mii și mii de oa
meni.

Ț. TOMA

r
Direct,
AMBALAJE

NERIDICĂTE

ali- 
Pe-

De la magazinul 
mentar nr. 24 din 
trila, gestionară Terezia 
Stuparu, ambalajele nu 
au mai fost ridicate de 
aproape o lună. Se află 
aici circa 30 000 de sticle 
de 1 litru, 1/2 litru și 1/4 
litru, cel puțin două ma
șini de lăzi tip „P“ și al. 

, te ambalaje. Nu credeți 
că e timpul să grăbiți ri
dicarea lor, t 
la Sucursala Petroșani 
l.C.R.A ? Șl/

Belșugul
Locuitorii orașului Petrila, și de ce nu, 

foarte mulți din Petroșani, apreciază și 
au numai cuvinte de laudă la modul e. 
xemplar cum își face datoria colectivul 
unității nr. 38 de legume și fructe, con. 
dus de priceputul gestionar, comunistul 
Constantin Brujan.

In marea majoritate a zilelor acestei 
veri și început de toamnă (și în toți cei
lalți ani) cea mai pretențioasă gospodi
nă găsește aici legumele și zarzavaturi
le pentru consumul curent și prepara
rea rețetelor pentru iarnă Merită apre
ciat, de către toți cei care calcă pragul 
acestei unități, sau sînt serviți ia punc_ 
tele mobile de desfacere, că în pea-ioada 
iunie — septembrie, acest harnic

Ain
lectiv a pus la dispoziția populației pes. , 
te 1 200 000 kg de legume și fructe, cu I 
o desfacere zilnică între 10 000 și 30 000 ’ 
kg. Valoarea produselor desfăcute către ) 
populație în perioada trecută din acest l 
an se ridică la 7 milioane lei, din care ’ 
aproape 2 milioane lei reprezintă depă. J 
șirea sarcinilor de plan. In lunile iulie, 1 
august și septembrie, fiecare din cei ' 
șapte lucrători ai unității, fie Constan
tin. Felicia, Nicu, Aurora, Mihaela, Lu- 
creția și Aurica, au pus pe cîntar mii 
de kilograme de produse de sezon eciii- 
valînd valoric cu peste 100 000 lei pe 
lună. Tot ce fac pentru aprovizionarea 
ireproșabilă atrage justificate felicitări.
(T. R.)

i
s

0 acțiune gospodărească 
pe strada Anton Pann

5

O ■ r

>$£’■ A A 41 4

In imagine gestiona
rul Constantin Brujan 
care, în majoritatea 
timpului, zi sau noap
te, e preocupat să adu
că minerilor și famili. 
ilor lor produsele atît 
de solicitate.

concret
la sine că și Ia cantina 
gării trebuie combătute 
excesele la care se pre
tează unii cetățeni.

COMBUSTIBIL
IN DRUM

gardul de beton alIn
l.U.M.P. a apărut, de vreo 
două săptămîni, o spăr-

■ tură. Plăcile de beton 
prefabricate au fost date 
la o parte și în spațiul 
deschis spre drumul mă. 
re a apărut o cisternă cu 
.Combustibil jichid. Se pa. 
re că din cisternă se 
transportă combustibil 
pentru nevoile uzinei, 
ceea ce nu poate intriga 
pe nimeni; Rău este că 

E bine că de, lă cânii- gardul rămîne deschis; zi 
na din gara orașului Pc- șj noapte, permițînd ac- 
troșani se pot cumpăraeesul oricui la cisterna 
langoși calzi, proaspeți, dip care se ia combusti
ile cele mai multe ori, btl. Rău este, de șseme- 
cu■ cîțiva lei, in cîteva nea, că în ,timpul îneăr» 
minute, ' " “ " ’ ' ”
nia cu 1 
peți. Așa este firesc. Am __ _________________
fost însă martor la unele lingă cisternă șl pe tro- 
excepții. Așteptînd răb- • “ •• ~
dător să-mi Vină rîndul,: 
am văzut euih femeia de 
dincolo de geamul canti
nei, a servit cîteva per
soane cu 20—30 și chiar 
40 de lagoși. Cite o sa
coșă plină, ba chiar și- 
un rucsac. In timp ce 
unele persoane cumpărau 
asemenea cantități, la al
tele, care doreau t._ _ 
2—3 langoși, li se ț ' 
lungea atît de mult aș- veni alte organe si ca ri- 
teptarea la fereastra can- 
tinei Incit, pînă la urmă, 
se lipseau. Se înțelege de

tovarăși de
a

LANGOȘI CU... 
RUCSACUL

lei, in 
rezolvi pronie. 
•2 langoși proas.

Asteptînd • răb-

carii și descărcării se ri
sipește prea multă subs
tanță combustibilă pe

. tuarui străzii Dacă gos- 
podarii întreprinderii au 
vreo rezervă față de ce
ea ce spunem noi, îi in
vităm la fața Tocului și 
se vor convinge, Este în
să de dorit ca deplasarea 
lor din birou pînă la lo
cul cisternei, urmată de 

doar măsurile necesare, să se 
pre- facă inainte de a inter-

sipa de combustibil să ia 
proporții mai mari. (T.V.)

Se dublează tronsonul 
de cale ferată Petroșani 
— Livezeni. Mani porți
uni ale acestui tronson 
sînt paralele cu arterele 
de intensă circulație ru
tieră Anton Pann și Re
publicii, de-a lungul car
tierului Aeroport. Lucră- 

căii fe- 
nu un-

transport trec cu dificul
tăți umil pe lingă ai tul. ; 
Se circulă în sistem , s'a. j 
lom" pe un singur făgaș, = 
care reușește să ocoleas- i 
că gropile și balastul. Pe E 
partea dinspre calea fe- ; 
rată nu se mai văd nici | 
bordurile și cu atît mai i 
puțin trotuarul. In ce : 
privește balastul și piatra ;

pile de dublare a 
rate au loc deci __ . .. . .
deva în oîmp, ci în plin spartă, acestea ar putea 
oraș, unde 
continuă o 
intensă circu
lație rutieră 

și pietonală; Tocmai a- 
ceastă situație cere cons
tructorilor să fie atenți, 
să nu ridice nici un fel 
de obstacole în calea par. 
ticipanților la traficul 
rutier și pieton al. Cum 
se petrec lucrurile, 
realitate ? Odată cu lu
crările de dublare a căii 
ferate, pe porțiunea de este necesar să se preo- 
la capătul străzii Cuza 
Vodă, pînă la podul pes. 
te Maleia, partea carosa
bilă a străzii Anton Pann 
este, în unele locuri pî
nă la 50 la sută, îngusta
tă de balastul -alune
cat" din terasamentul căii 
ferate. In dreptul maga
zinului alimentar această 
arteră principală de cir
culație a devenit un col
nic de pădure. Balastul 
este „completat" de gro
pile’ care s-au adîncit în 1 
asfalt îneît mijloacele de

în

fi ridicate 
deasupra zi
dului de spri
jin alterasa- 

mentului căii ferate La 
început în porțiunile în 
care acest zid este deja 
gata, jar apoi și în por
țiunile unde lucrările 
continuă. Această obliga
ție revine șantierului nr. 
34 construcții căi ferate 
— lotul Petroșani. 
De plombarea gropilor

cupe cît mai operativ 
sectorul municipal de 
gospodărie comunală. De 
joi, 23 septembrie, am 
intrat- în toamna astro-- 
nomică. De aceea cele 
două lucrări — curățirea 
balastului și plombarea 
gropilor de pe strada Ari
ton Pann —. și prin a- 
ceasta readucerea acestei 
artere de circulație la un 
nivel corespunzător pen
tru traficul rutier, nu 
mal poate fi amintită.

Toma ȚAȚARCA
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• PETRU ȘTEFF, Pe
troșani: Despre necesitatea 
ridicării reziduurilor și a 
fierului vechi de la centra, 
la termică nr. 6, am pu
blicat recent un articol. 
Așteptăm ca unitățile vi
zate, respectiv exploatarea 
de termoficare. Grupul de 
șantiere Petroșani al T.C.H. 
și E.G.C.L. (compartimen
tul de gospodărie comuna, 
lă) să ne răspundă, de do
rit, prin fapte. Dacă va fi 
necesar, vom reveni.
• MIHAI MOCANU,

1. upeni : Prezentați-vă la 
magazinul de care aparți. 
neți, de unde vi se va sta. 
tisface solicitarea adresa
tă reda&ției.
• ANONIM, blocul nr.

2, strada 9 Mai, Petroșani:

Răspundem 
cititorilor

Dacă cele relatate de 
sînt adevărate, de ce 
le semnați ? Cine își 
mă răspunderea pentru ce 
ăți scris ?
• UN GRUP DE LOCA. 

TARI, Petroșani: Vă adu
cem la cunoștință urmă
toarele: cazul cu care dv 
ne sesizați a fost rezolvat. 
Ambele persoane la care 
vă referiți sînt încadrate 
în cîmpu'l muncii.
• MANOLACHE NEAC- 

ȘU, Petroșani: Problema 
s-a elucidat, cu unele in
certitudini pe care le cu
noașteți. O considerăm to_

dv.
nu 

asu-

tuși stinsă, pentru că fie
care zi trecută face tot mai 
dificilă elucidarea ei com
pletă
ț G.M., Petroșani: Du

pă cite știm, în ultima pe
rioadă nu au fost nici un 
fel de probleme în distri
buirea buteliilor de aragaz, 
populația fiind in general 
bine servită. „Crosul** cu 
butelia în mină d'upă ma
șinile Competrolului e pu
țin exagerat dar, din pă
cate, adevărat. Atenționăm 
distribuitorii să ofere be
neficiarilor de butelii cit 
mai puține asemenea prile
juri. De asemenea, să ri
dice mai operativ din cu
tiile din Petroșani comen
zile făcute.

Un calcul vicios
Mă adresez 

rîndurile ce 
calitate de președinte 
asociației de locatari nr, 
din cartierul Aeroport 
Petroșani. In luna august 
a.c., ea și în lunile dina
inte de altfel, valoarea gi- 
gaealoiiilor — de care se 
spune .doar că am benefi
ciat. întrueit ia punctele 
termice nu existau siste
me de măsurare pe asocia
ții ori pe blocuri —, s-a 
împărțit de către E.T.V.J. 
pe asociații și..număr de, 
locatari. Legat de acest 
calcul, dealtfel foarte su
biectiv. am constatat o ano. 
malie care, după părerea 
mea. este-alimentată de un 
mod vicios de gîndire. In 
timp ce la asoeiații-le de 1 
locatari nr. 2 A și 2 B, ai 
căror membri au beneficiat 
de programe de apă caldă 
mai mari decît locatarii 
asociației noastre, costul 
pe fiecare locatar pe o pe
rioadă de 6 zile (deci va
loarea gigacaloriilor ne
cesare pentru încălzirea 
apei) este de 7—8 lei ; la 
asociația de locatari nr. 4,

/ pentru aceeași prestație, (E.T.V.J. șl U.E. 
ni s-au pretins 16—18 lei 
pe fiecare locatar. Conta- , „ . .
bilul șef al E.T.V.J. și cal. da<5a nu au fOfit parame- 
culatoarele s-au „scăpat" de Ui buni pe magistrală, a-

redacției teu 
urmează, in 

al
4

noi susțin înd că diferența 
de cost se datoreșle faptu
lui că unele asociații.' de 

.. locatari au urmărit para
metri de funcționare a 
punctelor termice, altele 
nu. au qrmărit ,și că acești 
parametri nu au fost cei 
necesari. Aceste argumen
te nu sînt adevărate și nu 
pol justifica diferența atit
zzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Opinii
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/zzzzj
de mare de cost de la un 
punct termic, respectiv a- 
sociație, la alta. Aduc în 

. susținerea afirmației me
le următorul argument: 
dacă povestea cu parăme- 
tri are importanță, atunci 
nivelul, acestora trebuia 
urmărit în primul rind de . 
E.T.V.J. și dacă s-a cons- 

' tatat că nu au fost buni, 
atunci reproșurile, și deci 
diferența de valoare, tre-

a.

Nu avem voie și 
nu putem să 

răminem 
indiferenți

In calitate de responsa
bil ăl blocului 1)9 din 
Vulcan, strada Republicii 
nr. 69 A, aduc ia cunoștin. 
ța redacției o situație care , 
produce multe necazuri lo
catarilor. Este vorba des
pre unele defecțiuni ee 
persistă la coloana de e- 
vacuare a apelor rezidua
le din apartamentele de 
pe scara a 11-a și, în ge
neral, la instalațiile sani
tare; Necazurile încep din 
apartamente unde apa de. 
gradează 
tavanele 

! nuă cu 
scării șicest fapt a afectat in 

mod egaț toate punctele, 
termice., Deci Coștul apei 
caldeț stabilit’ în raport eu 
parametrii de funcționare 
ai magistralei, eu gigaea- 
loriile. putea să fie mai 
mare sau mai mic la ni
velul E.T.V.J., dar egal pe 
asociații și pe locatar. Jn 
componența consumatori
lor sînt atît locatari cit și 
cămine de nefamiliști, 
școli, creșe-grădfnițe. Bă
nuiesc 
asociației 
că nu a 
fapt și 
icon sum 
ceda ce
Corect este ca după ce se 
șt abileș te coefiȘen tul 
calcul, pe baza 
consumatorilor, i 
spre exemplu 10 
persoană, acesta 
pretindă tuturor 
lor. Clarificarea 
probleme nu mai 
aminată. Specialiștii

buia discutată și lămurită, datori să ne ajute să nn 
intre unitatea beneficiară 
și unitatea furnizoare

Paroșeni 
și eventual refuzată. Apoi,

de 
creșe-grădrnițe. 
că factura trimisă 

noastre, 
ținut cont 
atribuie 

numai pe 
nu este

poate 
de acest 
întregul 
locatari.

corect.

de 
tuturor 

să zicem ". 
I lei de 

să se 
asociați- 
aeestei 
trebuie 

sînt

mai discutăm despre vicii 
de calcul în acest dome
niu.

Mihai V1SLOVSCHI, 
președintele asociației de 
locatari nr. 4, Petroșani

de cîteva luni 
și pereții, conte 
inundarea casei 
se adună în. sub

solul blocului, care este 
inundat și murdar. Am stă
ruit iri repetate

■secția din Vulcan 
Luppni Șî la 
populai-, 
talul estet’ pîriă 
zero. Au venit instalatori 
de lă E-G.C.L., ne-aU spus 
<-,.i au reparat, dar apa 
continuii să curgă la fel ea 
înainte de „reparații". A- 
tjl eu eit și ceilalți loca
tari mu putem privi indife
renți cum ni se degi ado.i- 
/ i lo< u-ințele și cum ne 
este dijmuit «-confortul. 
Prin ziar, dorim să ne a- 
dresăm încă o dată atît 
secției din Vulcan cit si 
Exploatării de gospodărie 
i-ohTuinilă și locafivă. După 
cite știm, cele două uni
tăți sînt obligate să între
țină in mod corespunzător 
locuințele, bun obștesc, in_ 
cl-usîv' prin suportare» de 
către locatari a costului 
unor reparații. Rugăm deci 
redacția să dea cure stă- • 
ruinței noastre pentru ea 
reparația necesară la ins
talația sanitară a blocu
lui D9 să nu mai fie a- 
mtnată.
Neculai ARGINTEANU, 

responsabilul blocului 
strada Republicii, Vulcan

rînduri la
a E.G.C.L. 
consiliul

Ri-zui- 
aeunj,

pent.ru
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

județul Iași
'U<mart din pag, fl

a întreprinderii agricole de 
stat Cotnari.

Secretarul general al 
partidului este informat de 
șeful fermei în legătură 
cu organizarea acestei uni. 
tați care se bucură de re
nume în cadrul județului 
Iași.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu. 
nă cu tovarășa Elena 
Ceausescu, străbat din nou 
într-o mașină deschisă 
străzile orașului Hîrlău 
împodobite • de sărbătoare.

Se sosește In continuare 
la Pașcani. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceausescu au 
fost întîmpinați de prima
rul municipiului, care a 
rostit călduroase cuvinte de 
bun venit. Mii de locuitori 
ai acestui oraș cu veche 
tradiție muncitorească, re
voluționară, prezenți la sta
dion și pe arterele locali
tății: au făcut secretaru
lui general al partidului o 
primire impresionantă, în. 
tîmpinlndu-1 cu flori, cu 
ovații fi urate. cu toată 
căl'nra inimii.

Impetuoasa dezvoltare e. 
conomico-socială a orașu
lui este ilustrată și de 
întreprinderea de elemente 
de automatizare. Directorul 
unității arată că întregul 
colectiv și-a concentrat a- 
tenția asupra creșterii ca
lității și diversificării pro
ducției

In toate secțiile vizitate, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu au fost întîmpi
nați cu mulță bueurie și 
căldură.

Răspunzînd cu prietenie 
acestor manifestări, tova
■ ■■■■■■!■■■■ ■■■■■■■■■■■■!«■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■«■■ ■■■■■■■■■■■■

rășul Nicolae Ceaușescu a 
strîns mîna la numeroși 
muncitori, 11 s-a adresat 
interesîndu-se de preocu
pările lor, a transmis cal
de felicitări colectivului 
întreprinderii pentru rea
lizările sale.

In continuare este vizi
tată întreprinderea de tri- 
eotaje și perdele „Șiretul".

Directorul întreprinderii 
informează despre produc
ția unității '

Exprimînd bucuria pri
lejuită de această nouă 
vizită a secretarului ge
neral al partidului, miile 
de muncitori l-au întîm- 
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pretutindeni, cu 
puternice ovații. In fieca
re hală au răsunat cu pu
tere urări la adresa parti
dului, a secretarului său 
general.

Adresînd felicitări pen
tru succesele înregistrate 
pînă în prezent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reco
mandat colectivului să se 
■preocupe cu aceeași stă
ruință de diversificarea 
producției, să realizeze mo. 
dele simple și frumoase, 
să-și sporească în conti
nuare volumul producției 
de export

Pe străzile orașului Paș
cani, a cărui atractivă în
fățișare arhitectonică a 
căpătat astăzi un spor de 
frumusețe, secretarul ge
neral al partidului este în
delung ovaționat.

De pe stadionul orașului, 
elicopterul prezidențial se 
îndreaptă apoi spre Tîrgu 
Frumos.

In drum spre Tg. Frumos, 
se aterizează pe un teren 
aflat în raza C.A.P. Heleș- 
teni, unde în această zi

se muncește la recoltarea 
cartofilor. Tovarășul -
Nicolae Ceaușescu s-a in
teresat de recoltă, de mer. 
sul lucrărilor, a examinat 
stadiul culturilor de po
rumb și sfeclă-de-zahăr.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
utilizarea hibridului de po. 
rumb 400, care, în condițiile 
de climă și sol din această 
zonă, de respectare a 
densității optime, poate a- 
sîgura o recoltă de pînă 
la 20 000 kilograme la hec
tar.

In continuarea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au oprit în orașul Tîrgu 
Frumos,

Elicopterul prezidențial 
a aterizat pe stadionul o- 
rașuluî, unde mii de oa
meni ai muncii l-au aplau
dat cu deosebită căldură 
pe secretarul general al 
partidului. Minute în șir 
răsună puternice urale și 
ovații- ■' .

Primul obiectiv al vizi
te! este întreprinderea de 
încălțăminte „Aurora", un
de tovarășul NicoLae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt informați 
că unitatea este profilată 
pe realizarea de sortimen
te din piele și înlocuitori 
din piele.

Apreciind modul de or
ganizare a producției, re
zultatele obținute, secreta, 
rul general al partidului 
a cerut să fie stimulată 
creația tehnică în cadrul 
colectivului, să fie' reali
zat în întregime necesarul 
de matrițe și dispozitive 
pentru diversificarea pro
ducției.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat felicitări oamenilor 
muncii de la „Aurora" șl 
le-a recomandat să acorde 
în continuare aceeași a- 
tenție sporirii eficienței și 
calității producției.

A fost vizitată apoi sec
ția din Tîrgu Frumos a 
întreprinderii de confecții 
și stofe tricotate din Iași,

Secretarul general al 
partidului a vizitat expozi
ția agricolă a județului 
Iași.

In încheiere, secretarul 
general al partidului a fe. 
licitat colectivul pentru 
realizările sale șl a cerut 
și aici să se intensifice 
preocuparea pentru o cît 
mai ridicată calitate, țSen- 
tru creșterea eficienței e- 
coriomice

In continuare se vizitea
ză sectorul producției ar 
gricole, industriei alimen
tare și al mieii industrii.

Se vizitează apoi Ferma 
nr. 10 a întreprinderii A- 
vicole de Stat Iași.

Vizita de lucru a secre
tarului general al partidu. 
lui, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia Tîrgu Fru
mos. s-a încheiat într-o 
atmosferă de entuziasm, 
de vibrant patriotism ~

Ultimul obiectiv vizi tat 
în cursul zilei de joi l-a 
constituit stațiunea de 
cercetări agricole Podu I- 
loaiei, profilată pe crea
rea de noi soiuri, înmulți
rea semințelor, elaborarea 
și difuzarea tehnologiilor 

de cultură pentru .zonele 
din Moldova, unitate de 
cercetare și producție re
prezentativă.

Felicitînd pe cercetăto
rii și specialiștii de la Po. 
du Iloaiei, secretarul ge
neral al partidului și-a ex. 
primat convingerea că a- 
ceștia au posibilitatea de 
a obține, succese și mai 
mari în direcția creării 
de noi și valoroase soiuEi. 
elaborarea de tehnologii 
specifice zonelor din Mol
dova, mierozonelor. din 
județul Iași.

Amplul și ' cuprinzăto
rul dialog de lucru pe ca
re tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a purtat joi 
cu colectivele unor între
prinderi industriale din 
Hîrlău, Pașcani și Tîrgu 
Frumos, cu specialiști și 
lucrători ai ogoarelor din 
unități agricole de stat și 
cooperatiste, cu reprezen- 
tanți ai organelor locale, 
de partid și de stat, cu 
factori de răspundere din 
unele ministere -economice, 
a evidențiat din nou. cu 
pregnanță, legătura strin- 
să, permanentă a secreta
rului general al partidului 
cu țara, unitatea de ne
zdruncinat dintre partid și 
popor, adincul democratism 
al orânduirii noastre socia. 
liste care îșî găsește o vie 
expresie în participarea 
maselor la soluționarea ce
lor mai importante proble- 
me pe care le ridică astăzi 
înfăptuirea amplului pro
gram al edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate.

Vizita in județul Iași 
continuă.

FILME

? PETROȘANI — 7 No- ; 
| iembrie: Trei oameni 
ț periculoși ; Unirea : 
| înarmat și foarte peri- 
î culos.
| PETRILA: Ziua de 
: naștere a unui tînăr 
: varșovian.
’ LONEA: Cosmonautul 
î VULCAN — Luceafă- 
’ rul: Trandafirul galben.
| LUPENI — Cultural: j 
: Calculatorul mărturiseș- | 
Be. ’
;, URICANI s Imigranți |
5 în Brazilia. j

12,00 Muzică populară. | 
' Iii jurul orei 12,00 ■ 

transmisiune directă din | 
municipiul Iași: Adu- i 
narea populară prilejui- | 
tă de vizita de lucra f 
a tovarășului Nicolae | 
Ceaușescu, secretar ge- j 
neral al Partidului Co- | 
munist Român, pre- | 
ședințele Republicii So_ | 
cialiste România, în ja- | 
dețul Iași. |
Muzică populară. j
15,00 Telex. |
15,05 Profiluri școlare, j 
15,30 La volan — «ni- | 

siune pentru con. ? 
ducătorii auto j

15.45 Emisiune in lim- |
; ba germană. i 
; 17,40 Tragerea loto. I 
| 17,50 1001 de seri. |
: 18,00 închiderea progra- ’

mului. J
20,00 Telejurnal. ;
20.45 Pentru curtea șl i

grădina dv. ;
20,50 Film artistic S 

„Gimnasta". |
21.45 In lumina reflec- I

toarelor — balet : 
clasic și contem- ! 
poran. ' |

22,15 Telejurnal |

Mica publicitate
întreprinderea pentru administrarea cantinelor 

$i cazare Valea Jiului Petroșani 
încadrează următoarele categorii de personal:

■ fochiști autorizați pentru ca
zane cu abur de joasă și medie 
presiune

B fochiști autorizați pentru ca
zane cu combustibil solid și lichid 
de joasă și medie presiune

CETĂȚENI!

însemnate resurse materiale

:-y7—
. D/ J

408, 
Petro-

VIND Moskvici 
stare foarte bună, 
șani, strada Piscului nr. 3., 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 
Neculai, eliberată de I. M. 
Livezeni. O declar nulă.

(1 098)
PIERDUT certificat, de 

absolvire a 8 clase pe 
numele Dănescu Elisaveta, 
eliberat de Școala gene
rală, comuna Ar-cani, ju
dețul Gorj. 11 declar nul.

(1 099)

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

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ
SAU NUMERAR

contribuiți la reintroducerea 
în circuitul economic a unor

PIERDUT legitimație 
(periodice) pe numele Stoi
ca Vasile, eliberată, de. 
Institutul de mine Pe
troșani, O . declar nulă. 
(1107) - . _

PIERDUT legitimație 
(periodice) pe numele Ma
rio Javier Anrade Salcedo, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani O declar 
nulă. (1109)

PIERDUT legitimație • 
(periodice) pe numele Mi- 
haky Domokos, eliberată

ANUNȚURI DE FAMILIE

de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1110) I;:, ,;,,
’ PIERDUT legitimație * 
(periodice) pe numele Bor. 
șaian Alexandru, elibera, 
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă, 
(jlll)

PIERDUT legitimație 
(periodice)' pe numele Bă- 
lășoiu Marin, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1112)

PIERDUT legitimație 
(periodice) pe numele Bu- 
gabo Onesime, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1113)

SOȚIA Sabina, copiii și prietenii apropiați anun
ță cu adincă durere dispariția prematură și fulgeră-, 
toare a scumpului. lor soț, tată și prieten

. CRISTEA EMIL ' (
înhumarea va avea loc sîmbătă, ora 16, Cortegiul fu

nerar pleacă din strada Cerbului nr. 2 Petroșani, (1106)

COLECTIVUL de- muncă al I.C.S.M. Industriale 
Petroșani anunță pierderea prematură a bunului și 
apreciatului lor coleg «•»

CRISTEA EMIL
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1105)

SOȚUL, fiul, nora și rudele apropiate anunță cu 
adînc'ă durere încetarea din viață a iubitei lor soție, 
mamă și soacră

HOGMAN AURELIA
Inmormîntarea va avea loc azi (vineri 24 septem

brie), ora 15,. în orașul Vulcan.

FAMILIILE Avramescu și Martin anunță împli- 
nirea unui an de la decesul scumpului nostru

AVRAMESCU LXVIU

REDACȚIA g ADMMSTRAțlAI PMoșanl tfr. tt. Ufcescs s % telefoon» «U» (senatorial), «MOț «MM (secții). TIPARUL» fipog'oAo PeVojmri, tt«. N. W y t ,


