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Realizările acestei săptămîni - 
un pas înainte pe calea 

redresării producției

"A

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

in Județul Ieși

Rezultatele obținute de 
Combinatul minier Valea 
Jiului în acest sfîrșit de' 
septembrie sînt superioare 
mediilor realizate în pri- 

l mele decade cu aproxi
mativ 4 000 de tone. Res
pectiv, de la începutul 

' decadei a III-a produc
ția zilnică extrasă s-a ri
dicat la peste 30 000 tone 
de cărbune. Chiar dacă 

u . »■< fost atins încă ni
velul zilnic planificat, 
totuși creșterile amintite, 
de 4 000 tone de cărbune, 
sînt un pas înainte in 
ceea ce privește redresa
rea producției de cărbu
ne extras, sînt o dovadă 
elocventă a faptului că 
minerii Văii Jiului și-au 
însușit pe deplin, cu 
simț de răspundere indi
cațiile secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
indicații formulate cu 
ocazia, recentei vizite de 
lucru efectuate în muni
cipiul nostru, la marea 
adunare populară care a 
avut loc în Petroșani. Re
marcabile sînt rezultate
le obținute de colectivul 

—de la cariera Cîmpu lui 
Neag, colectiv care a a- 
cumulat de la începutul 
lunii un plus de peste 
9 000 tone de' cărbune. 
Ritmul pe care și - l-a 'un

pus colectivul a fost 
menținut zi de zi, înre- 
gistrindu-se depășiri ale 
sarcinilor de plan.

Un veritabil reviriment 
• al acestei decade l-au 
constituit realizările ob
ținute de minerii de la 
Lupeni, cea mai mare 
producătoare de cărbune 
co'csificabil din țară, și 
totodată și cea mai meca. 
nizată întreprindere mi
nieră, Cu excepția zilei 
de 21 septembrie, cînd 
•producția suplimentară a 
fost doar de 162 tone de 
cărbune, în celelalte zile 
plusul înregistrat a de
pășit 700 tone, de-cărbu
ne pentru cocs. O cotă 
înaltă a realizărilor au 
înregistrat, de asemenea, 
și minerii Petrilei, plu
surile zilnice obținute 
situîndu-se între 71 și. 
respectiv, 362 tone de 
cărbune. Aceste rezultate, 
obținute de minerii de 
la Petrila sînt o confir
mare â temeiniciei cu 
care au fost analizate 
toate condițiile existente 
la fronturile de lucru și 
care l-au determinat pe 
președintele comitetului 
de sindicat de la această 
mină să afirme, și să se 
angajeze în numele, co
lectivului, că începînd cu

decada a treia mina își 
va îndeplini șl depăși 
zilnic sarcinile planificate.

Cu toate aceste rezul
tate bune. înregistrate la 
nivelul Văii Jiului, tre
buie să subliniem că sînt 
cazuri cînd cadre din 
conducerile întreprinderi
lor miniere își asumă în 
numele colectivelor din 
care fac parte angaja
mente care nu sînt ono
rate. Cităm în acest sens 
două exemple. Președin
tele Consiliului oameni
lor muncii, de la mina 
Uricani, Cornel Bololoi, 
după ce și-a - justificat, 
mai mult sau mai puțin 
realizările slabe înregis
trate în prima parte a 
lunii, săptămîna trecută 
afirma cu certitudine că, 
începînd din această săp. 
tămînă, mina își va face 
planul, aducînd ' argu-

Dorin GHEȚA

Vineri. s-a încheiat vi
zita de lucru pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ăl Parti
dului . Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a efectu
at-o în județul Iași.

împreună cu secretarul 
general al partidului au 
fost oaspeții locuitorilor 
$in această parte a țării 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Pretutindeni, în unitățile 
vizitate, pe străzile muni
cipiului, ieșenii, 
la mare, au 
pe tovarășul 
Ceausescu, pe 
Elena Ceaușescu 
și cu cînteee, 
urale si ovatl

de la mic 
întîmpinat 
Nicolae 

tovarășa 
cu flori 

cu nesfîr.șite 
i, exprimind

Marea
mement deosebit alUn 

vizitei de lucru efectuate , 
de tovarășul Ni cola e 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județul Iași, al-întîlni- 
rilor cu făuritorii de bu
nuri materiale și spiritu
ale ieșeni, l-a constituit 
marea adunare populară 
desfășurată vineri în pia
ța „Ștefan cel Mare1, a 
municipiului Iași.

Mii de muncitori, ță
rani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici, femei și bărbați 
din Iași și din alte loca
lități ale județului au ve
nit să-și reafirme și cu a-, 
cest prilej sentimentele de 
prețuire și profundă recu_

astfel bucuria de aU sa- , 
Iuta ca oaspeți. Marile ar
tere ale municipiului re
ședință de județ s-au tran
sformat într-un .nesfîrșit 
culoar viu format din oa
meni ai muncii de cele 
mai diferite profesii, șoimi 
ai patriei,. elevi, studenți.

în jeastă ambianță săr
bătorească s-a desfășurat 
întreaga vizită, care a în
ceput -la Combinatul de 
utilaj greu, unul dintre 
cele mai mari obiective 
industriale ale actualului 
cincinal,

Răspunztnd aclamațiilor 
mulțimii, tovarășul Nicblăe. 
Ceausescu adresează des
toinicului colectiv un. salut 
călduros și cele mai bune 
urări.
•Dialogul de lucru începe

în fața machetei acestui 
colos industrial. Aici, di
rectorul combinatului pre, 
zintă structura unității.

Prima secție vizitată pa 
acestă mare platformă in
dustrială o constituie oțe- 
lăria electrică.

în cursul prezentării 
turnătoriei de oțel, secre
tarul general al partidului 
este informat în legătură 
cu tehnologiile moderne 
aplicate aici,

în cadrul unei expoziții, 
rectorul Institutului poli, 
tehnic „Gheorghe Asaehi“, 
prezintă cîteva dintre cele 
mai reușite creații tehnice 
ale industriei constructoa-

(Continuare în pag. <r t-a}

adunare populară
care le poartă 

general al 
to v a r ă ș u 1 

pen-

noștință pe 
secretarului 
partidului,
Nicolae Ceaușescu, 
tru activitatea sa neobosită 
pusă în slujba propășirii 
țării, bunăstării poporului, 
creșterii necontenite a 
prestigiului și țolului 
României socialiste în lu
me. ■ ; ; '

Cu deosebită bucurie, cu 
mare însuflețire, este salu. 
tată apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova.- 

a 
con.

rășei Elena Ceausescu, 
celorlalți tovarăși din 
ducerea partidului și 

•tulul. 1 ■ /
Adunarea populară 

deschisă de tovarășul

onard Constantin, prim-se- 
cretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R.

Au luat spoi cuvîntul 
"tovarășii Gheorghe Man- 
ciue, secretar al Comite
tului de partid, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul 
de utilaj greu, Ovi- 
diu Cernică, președintele 
C. A. P. Ppdu Iloaiei, Cla
udia Borșanu, secretar al 
Comitetului U.T.C. dc la 
întreprinderea de mutase

/Continuare tn oao « î-fl
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ale festivalului
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Jiu- 
(Pe- 
Vul-
Lu- 

sim-

Brigada condusă de 
minerul Gheorghe Stoi. 
ca, din cadrul sectoru
lui V investiții al I.M. 
Diija, lucrează cu bune 
rezultate Ia definitiva
rea galeriei transver
sale de transport de la 
orizontul 350 al minei, 
în imagine, brigadierul 
Gheorghe Stoica alăiuri 
de ortacii Nicolae Filip, 
Costin Paveliuc, Gheor. 
ghe Vrăbioru și Trifan 
Pușcă.

> Pe răbojul manifestări. 
l lor de îndelungată tradi. 
( ție care marchează în- 
( ceputul fiecărei toamne, 
t Festivalul „Sarmis"
( trenează un 
, țial artistic, 
i cuprinzînd 
, toate dome- 
, niile vieții
1 cultural-

educative. 
Festivitatea 
de deschide
re anunțată pentru mtine 

j (la ora 10) va începe 
printr-o pitorească para
dă a portului popular, 
tn continuare, pe vechiul 
stadion „Jiul", formați
ile participante vor pre
zenta atractive spectacole 
muzical-coregrafice.

în toate localitățile, 
luni va avea loc expune
rea „Documentele Con
gresului al II-lea al cul
turii și educației socialis
te, insuflețitor program 
pentru dezvoltarea cui-

an-
mare poten-

gtesAllnis

rkVz‘

turii românești". Dintre 
evenimentele deosebite 
care vor puncta progra
mul săptăminii viitoare 
sc disting : Festivalul fil

mului do. 
cumentar 
„Valea 
lui ’82" 
iroșani, 
can, 
peni), 
pozionul 
„Rezultate 

ale cercetării din do
meniul minier și a- 
plicarea lor în per
fecționarea tehnologi
ilor de extracție a căr
bunelui" (Institutul de 
mine), . dezbaterea „Pro
blemele păcii și socialis
mului în contextul social- 
politic contemporan" (Lu. 
peni, Vulcan), Ziua bri
găzilor științifice (2 oc
tombrie), Ziua teatrului 
de amatori (3 octombrie).

1

I. LASCU

SPECTACOLE FOLCLORICE

Ansamblul de cînteee și 
dansuri „Izvorăște" de la 
Casa de cultură diti Bu- 
ziaș, județul Timiș, pre
zintă în aceste zile în Va
lea Jiului spectacolul foi. 
eloric „Da izvor, la izvo- 
raș“, laureat în Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei". După reprezentații 
susținute la cluburile din 
Lonea și' Aninoasa, astăzi 
interpreții cîntecului și 
dansului bănățean — so
liștii Dorina Cerneanțu, 
Liiiana Savu-Badea, Va- 
sile Conea și actorul tea
trului din Petroșani, Cor
vin Ale'xe, prezentatorul 
spectacolului, —- vor evo
lua 
câni 
(ora 
18) 
din

Atelierul mina o importantâ 
resursă proprie în asigurarea 
pieseior de schimb necesare 

în abataje
nele“ originale nu mai e- 
rau bune de nimic. Se

pe scenele din Uri- 
(ora 17) și Lupeni 

20), iar vineri (la ora 
la Gasa de cultură 
Petroșani

r Orarul oficial de iarnă
* Astăzi, 25 septembrie, este ultima zi de aplicare, in acest an, a

i
| 2< ’.

A
in acest an, a orarului oii-

*ciai de vâră.
1 a miezul nopții de simbătă se reintră in orarul

• -eu'< inbrie, ora 1 va deveni ora 0, revenindu se la ora Europei răsăritene.
Deci. acele ceasornicelor vor fi date înapoi cu o oră
Inctpind de la această dată, pe tciitoriul țării noastre, întreaga activitate 

oi«.n.P,'-socială se va desfășura disp-ă orarul de iarnă piuă în prima duminică 
I i->;, 0'1- lie 1983.

2C.
ele iarnă, adică, în ziua de

Din experiența dobîndi- 
tă de colectivul I.M. Uri- 
cani se desprinde faptul punea problema fie a ca- 
că în activitatea de recu
perare, recondiționare și 
refolosire a pieselor și ma
terialelor un 
rol deosebit 
îi are atelie
rul electro
mecanic., De 
priceperea co
lectivului de 
meseriași de 
la atelierul electromecanic 
al minei depinde de multe 
ori operativitatea cu care 
este repusă in funcțiune 
o combină, un transportor, 
un troliu sau alte utilaje 
care concură la desfășura, 
rea ritmică a procesului 
ele extracție a cărbunelui 
din abataje. Un recent e- 
xcmplu este cit se poate 
de edificator : o combină 
de înaintare in steril, din 
import, nu mai putea fi 
utilizată deoarece avea o 
carcasă spartă, iar ’l.puti-

sării, fie a se aștepta cine 
știe cit timp sosirea pie
selor de schimb. Dar in

geniozitatea 
_________ forjorilor Ion

CUPERAKE Corbeanu, Gh.

ECONNIIOIURE 
EFOLOSIRE

Iencovescu și 
măiestria fre
zorilor Ion 
Sfîru, Anița 

Androne și-a spus cuvîntul 
După mai multe încercări 
sub îndrumarea sing. 
Gheorghe Belea, șeful ate
lierului, carcasa și „pati
nele'' combinei au fost re
condiționate. Combina a 
reintrat astfel în mod o- 
perativ în circuitul firesc 
al producției, cu cheltuieli 
minime.

V. STRAUȚ

/Continuare în pag a 2-a,
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• CLUB DE BRIDGE. 
Miine dimineață la ora 
iO, în sala de balet a 
Casei de cultură are loc 
o mică premieră: re
uniunea clubului de 
bridge tnifiat de un 
bun cunoscător al jocu. 
lui, inp. Ciprian Balog. 
Sînt bineveniți atît a- 
vansații cit și cei care 
doresc să pătrundă în 
tainele acestui pasio
nant sport al minții.
• ’ ANSAMBLU FOL

CLORIC. La casă de 
cultură din Uricani au 
intrat pe ultima ** tur
nantă repetițiile noului 
ansamblu folcloric „Fiu. 
ierașul de pe Jiu". Pri. 
mele spectacole vor pu
tea fi vizionate la mij-, 
locul săptăminii viitoa
re. In programul de 
deplasări sînt incluse 
turnee • în Valea Jiu
lui, la llîul Mare — Re. 
tezat și în localitățile 
din zona orașului Ha
țeg. ,

• 0. TURNEU. Colecti
vul artistic al teatrului 
muncitoresc din Lupeni

L. ION

(Cont in pag. a 2-ai
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treabă, continuă

Steagul roju

răi de

;i »

(Urmare din pag. I)

de 
pe 
a-

și pani- 
ore) —

în cadrul 
Petroșani. 

E.C.M.-ului

acești be- 
de pla- 

de... trea- 
de 3 mi

se 
că

termină 
nu putem 

,grupa plat-

și Enache Nicolae (1 HD j 
9141) că atunci cînd au o 
băut nu trebuie să se v

8 098 ore) —
I.J.L.F. (11

653 ore) — 
întreprinde-

băut nu trebuie să 
urce la volan, altfel s-ar g

« 
o

-------- în
țle neglijențe

Pe calea redresării 
producției

Caruselul celor „buni“ de plată și

Stația C.F.R. Petroșani. 
O adevărată „uzină fero. 
viară", dacă avem în ve
dere și triajul din 
tea nordică a 
piului nostru. Și 
6tație cu trafic 
este confruntată 
bleme în ceea ce 

, raporturile c.
ale cu beneficiarii, care 
încarcă și descarcă pe 
liniile feroviare normale 
șl liniile industriale.

Bunăoară, în primele 
8 luni din acest an. to
talul sumei cu care au 
fost penalizați 
neficiari „buni 
tă“, dar nu și 
bă, se apropie 
lioane lei!

Aflăm de la 
Virgil Benea,

par- 
munici- 
această 
intens 

cu pro- 
privește 

contractu.

rea de morărit 
ficație (1239 
41640 lei.

Lista nu 
aici, pentru 
omite din... 
nicilor" a întreprinderilor 
ce descarcă și încarcă 
prin I.P.C.V.J. De altfel 
aici cifrele sînt... astro
nomice: 13 358(1) de va
goane, 120 391 ore, plă- 
tindu-se 1 352 510 lei... I

Am mai remarcat de
pășiri mari atît la „ore

Și locațiile sînt tot 
o formă a risipei (II)

(Urmare din pag. I)

tovarășul 
operator 

în cadrul Regulatorului 
de circulație și mișcare 
Petroșani, că unele în
treprinderi sînt pur și 
simplu... în întrecere cu 
propriile „recorduri" în 
materie <je neglijențe 
valorînd sute de mii de 
lei. Astfel, în primele 8 
luni ale anului I. M. Dîl- 
ja pentru 212 vagoane 
(cu 6 336 ore staționare) 
a plătit 163 350 lei ț Ba
za de aprovizionare și 
transport a C.M.V.J. pen
tru 29 vagoane (1274 ore) 
— 33 860 lei ; I.U.M.P. 
(319 vagoane — 16 632
ore) — 494 500 lei (!);
T. C. I. Brașov (165 va
goane 
241 270 lei ;
vagoane — 
20 390 lei ;V

staționare" cit și la „su
me plătite", în dreptul 

, E.C.M. (Expediții camio- 
* naj mărfuri).

La acest beneficiar 
„bun de plată" 6Întem 
însă datori a consemna 
observația tovarășului 
Valentin Mîndruță, ope
rator șef 
R.C.M.-ului 
„în cazul 
sînt cauze obiective. Mai 
precis. întreprinderea 
care este obligată a asi
gura mijloace de tran
sport (I. T. A. Petroșani) 
nu se achită de obligații 
Astfel, deși zilnic are o- 
bligația de a asigura 6 
mașini la Petroșani și 3 
la Livezeni, sînt asigu- 

. rate la Petroșani 2, cel 
mult 3. iar la Livezeni 
doar una singură. în a- 
ceste condiții sigur că

descărcările, și implicit, 
predarea vagoanelor goa. 
le întîrzie".

Un aspect care exclu
de necesitatea unor ex
plicații detaliate este cel 
legat de problema vagoa
nelor cu mobilă ale 
I.C.S.M.I. Nu s-au asigu. 
rat nici pînă aeum spa
țiile necesare pentru de
pozitarea mobilei, ceea 
ce a făcut-ca, timp de 
mai mult de o lună, 20 
de vagoane să stea ne
descărcate 1 S-au plătit 
locații, este drept, calea 
ferată a fost deci despă- 

vagoanele 
fost bloca- 

națională 
serviciile 

și în cele-

gubită.. dar 
respective au 
te, economia 
frustrată de 
lor. La fel ea -----
lalte cazuri. Dar pe lin
gă aspectul imobilizării 
vagoanelor (important,, 
nimic de zis I) apare un 
alt aspect de o deosebită 
importanță și, de ce 
n-am spune, gravitate. A- 
ceste locații s-au plătit 
tot din fondul statului, 
al cărui „buzunar" a fost 
astfel „ușurat" pe ne
drept. Dacă cei care s-au 
făcut vinovați de aceas
tă neglijență ar suporta 
„costul" propriei lor ne
glijențe față de bunurile 
și banii statului oare a- 
celeași ar fi sumele plă
tite drept locații ? Invi
tăm, așadar, organele în 
drept să analizeze în 
profunzime acest aspect, 
adeseori dat uitării...

Al TĂTAR

/Urmare din pag

va pleca luni spre Va 
slut, unde va participa 
la tradiționalul festi
val de satiră și umor 
„Constantin Tănase". tn 
frumosul oraș 
vean, teatrul 
resc din 
prezenta 
cului cu 
laj din 
publică’1 
ranga.
• CERCURI APLI

CATIVE. La sfîrșitul 
acestei săptămîni și la 
începutul celei viitoare 
la Casa de cultură din 
Petroșani se vor des
chide cercurile de chi
tară, depanare TV și 
croitorie. Se mai pri
mesc înscrieri la cercu
rile cinefoto, limbi stră
ine, dactilograf ie, balet 
pentru copii, gimnasti
că de întreținere pentru 
adulți, dans modern, 
cultură cinematografi
că.

moldo- 
muncito- 

Lupeni se va 
în fufa publi- 
un picant co- 
piesa „Opinia 
de Aurel Ba-

mente în acest sens. Cit 
de „temeinice" erau ace
le argumente o demon
strează rezultatele aces
tei săptămîni cînd mina 
nu numai că nu s-a ri
dicat la nivelul sarcini
lor de plan, dar a înre
gistrat zilnic minusuri 
cuprinse între 593 de 
tone (21 septembrie) și 
1058 de tone (22 sep
tembrie). Un alt exem
plu de heconfirmare a 
afirmațiilor făcute, a an
gajamentelor asumate în 
numele colectivului îl 
constituie declarațiile di
rectorului minei Livezeni, 
ing. Ion Diaconu, care, în 
cursul săptămînii trecute 
susținea că începînd 
decada a IlI-a mina 
va face planul. Este 
vărat că o creștere 
producție a avut 
față de celelalte 
decade, creșteri de 
ximativ 100 de 
dar ele sînt departe 
de realizarea integrală a 
prevederilor de plan. 
Media minusurilor zil
nice înregistrate fiind de 
aproximativ 1 000 tone de 
cărbune. Firesc, in ase.

cu 
își 

ade- 
de 

loc
două 
apro- 
tone.

menea cazuri apare 
cesitatea unor lămuriri 
pe. care le așteptăm din 
partea conducerilor în
treprinderilor respective 
în primul rînd cit de te. 
meinice au fost analizele 
care au condus la ase
menea afirmații optimis
te ? în al doilea rind, în 
condițiile în care s-au 
făcut asemenea analize, 
ce anume a intervenit-pe 
parcursul a cîtorva zile, 
de a schimbat atît de 
mult 6ituația realizărilor?

După afirmațiile făcute 
de conducătorii minelor, 
condiții de realizare a 
sarcinilor planificate e- 
xistă la aproape fiecare 
întreprindere minieră, 
dar aceste condiții 
buie materializate 
sporuri de producție 
să ducă intr-un 
cit mai scurt la realiza
rea sarcinilor. _

Țara, economia națio, 
nală are nevoie de căr
bune, de cit mai mult, 
cărbune, de cit mai btiim 
calitate și cit mai ieftin, 
nu de angajamente fără 
acoperire în fapte

tre- 
în 

care 
timp
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JOACA PERICULOASA

în noaptea de 19 spre 
20 septembrie a.c., după 
ce a consumat băuturi 
alcoolice, Nicolae Pană 
din Petroșani, strada Vi. 
itorului. bloc 9 A, s-a 
urcat la volanul autotu
rismului proprietate per
sonală, înmatriculat cu 
numărul 1HD5127 și a 
pornit într-o plimbare 
nocturnă.

La semnalul agentului 
de circulație, în loc să 
oprească autoturismul, a 
pornit intr-o „joacă" pe
riculoasă. Pină la urmă 
a fost oprit de oamenii 
legii, La adresa cărora a 
folosit cuvinte jignitoa. 
re și a refuzat să se su
pună la recoltarea de 
probe biologice. Nefiind 
la prima abatere de a- 
cest fel. i-a fost suspen
dat permisul de conduce, 
re. Pină cînd legea își va 
spune c-uvintul. susnumi- 
tul meditează asupra fap
tei sale la arestul mili-

putea să o pățească și 
mai rău. Deocamdată 
s-au ales cu permisul 
conducere suspendat 
2 luni și plata unei 
menzi de 500 de lei.

RECOMANDĂRI

— Nu efectuați depă

o

i 
o
T 

șiri decît în condiții de o 
vizibilitate perfectă și * 
respectați viteza legală ‘ 
de deplasare în localități, s 
deoarece copiii au înce- â 
put școala și nu sînt încă ° 
acomodați pe deplin cu f 
strada și traficul rutier I o 

— Părinți și profesori, 
atrageți zilnic atenția co
piilor cum să circule pe 
stradă, pe unde 6ă tra
verseze străzile și unde 
pot să se joace !

— în diminețile 
oeață folosiți faza de 
tîlnire a farurilor și 
numai lămpile de pozi
ție pentru a evita 
montele rutiere.

Echipa de montoi 
prefabricate, condusă 
de Dorin Sucilă, sub co
ordonarea ing. Tiberiu 
Toth, de pe șantierul 
construcțiilor de locuin. 
țe din Vulcan, lucrează 
la montarea panourilor 
la unul din viitoarele 
blocuri situate în zona 
noului centru civic al 
orașului

,A,

CU 
în- 
nu

R
O
< 
i
O

eveni.

DACA N-AU iNVĂȚAT 
DE LA ALȚII...

...măcar din propria lor 
greșaiâ să învețe și Pe
tru Vitcă, conducătorul 
autoturismului 2 HD 5584

-« o »>-« o *>—* o o o

■-
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O e

•Duminică. 26 septem-» 
brie a.c., este permisă ° 
circulația autoturismelor j 
proprietate personală în- o 
matriculate sub 
CU SOȚ.

număr ~
c
I4

O

O
O »-« o »-•«

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 

de circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

»-« o o »-« O »•

In acțiunea de recupe
rare, din care meseriașii 
minei și-au făcut o dato
rie de onoare, sînt reda
te Circuitului producției 
numeroase alte piese de 
schimb. De la transportoa
rele blindate sint recupe
rate și recondiționate car
case. semiaxe, capace, ste
le, turbine. Sînt redate 
astfel circuitului producției 
transportoare întregi. Și 
este suficient să amintim 
că un astfel de transportor 
costă circa 300 000 lei, pe 
cînd reparația reprezintă o 
cheltuială de cel mult cî- 
teva mii de lei. Numai în 
cursul trimestrului II, în 
atelierul electromecanic al 
minei au fost 
printre altele, i 
lectrice. Valoarea 
reparații sa 
22 934 lei. Or, 
troliu nou costă

lei. Tot m trimestrul 
au mai fost reparate 
puse în funcțiune 6 reduc- 
toare, numeroase stații de 
acționare și sute de repe
re de piese de schimb.

în lucru, comandate, încă 
170 de armături.

Un important sprijin îl 
primesc de la atelier și 
minerii din abatajele cu 
susținere clasică și de la

Atelierul minei — 
o importantă resursă 

proprie
de 

din 
II ie

reparate 
11 trolii e- 

acestor 
ridicat . la 
un i singur 
circa 50 000

Chiar și pentru marele 
și modernul complex 
susținere mecanizată 
abatajul condus de 
Amorăriței sînt realizate,
in atelierul minei zeci de 
repere de confecții metali
ce. Printre acestea se nu
mără armăturile metalice 
SG 23. Numai in primele 
opt luni ale anului au fost

■ mfeeționate ‘t'O de astfel 
de armături și se mai află

investiții. Avînd în vede
re necazurile pe care le 
întîmpină uneori minerii 
din cauza lipsei de capete 
de perforare, meseriașii din 
atelier au asimilat și ' re- 
condiți-imarca acestora, au 
început să încarce prin 
sudut-â, cu fieri de oțel vi. 
dia frezele perforatoarelor.

Lăcătușii Elena Gal și 
loan Giurea aduc o im por. 
tantă contribuție la asigu-

rarea unor piese de schimb 
prin grija cu care dezmem
brează piesă cu piesă, u- 
neori în condiții grele de 
■ucru, subansamble întregi 
de utilaje uzate. Datorită 
măiestriei profesionale de 
care dau dovadă strunga
rii, cum sînt Antonică 
Stancău, Lilica Gagea, sînt 
recondiționate zeci și 6ute 
de repere de piese de 
schimb. Așa sint recondi
ționate, de exemplu, dife
ritele reducții, coțuri de 
țevi, burghie, suporți pen. 
tru cabluri, stringători me. 
taliei pentru combine, mu. 
fe, șuruburi și piulițe. Da
torită harnicilor meseriași, 
de la începutul acestui an 
la atelierul electromecanic 
al minei au fost executate

• MAGAZINUL univer
sal din Petroșani este a- 
pr<.ape gata de recepție. 
Constructorii din cadru; 
șantierului 1 Petroșani al 
T.C.H., făuritorii acestui 
frumos și impunător obi
ectiv de investiții, au ter-, 
minat finisările interioare. 
Mai au de turnat betoa- 
nele și de montat plăcile

la intra- 
Deci,-în 

univer. 
în între- 

care
concen- 

ur-

de marmură de 
rea in magazin, 
curind magazinul 
sal va fi predat
gime beneficiarului, 
la rîndul său își 
trează forțele pentru 
gentrrea punerii în func
țiune.

bană. In ț 
Viitoru] apr< 
re o mi cr
eare îi va 
Rîa electrică

• CABANĂ forestieră. 
Dincolo de Cheile Jiețului 
la Mija, forestierii secto
rului I al U.F.E.T. Petro- 
șani înalță o frumoasă ca

îieăjma ei, în 
splat va apa- 
ihidrocentrală, 
furniza ener- 
necesară.

• CU UȘILE ZĂVORITE. 
Cele d<>uă chioșcuri' ale 
I.C.S.M.I. de pe - artera 
principală a Petroșaniului, 
care desfao țigpri, timbie 
lame de bărbierit și alte 
mărunțișuri, de -cîteva zile 
stau cu geamurile închi- 
șe’ și ■> ză ' . e. îi
treabă cumpărătorii și în
trebăm și noi pe cînd se 
vor redeschide ?

• UN NOU BLOC a- 
proape de recepție, în, car; 
tierul cu 220 apartamente 
din orașul Vulcan se fac 
în aceste zile lutiniele fi
nisaje la /blocul 57,boare • 
are trej tronsoane însu- 
mînd 40; de i; apartamente. 
Blocul va fi • prezentat la 
recepție, conform angaja
mentului constructorilor, la 
sfîrșitul acestei luni.

• CU PLĂNUI, DEPĂ
ȘIT. Colectivul de lucrători 
comerciali de la magazinul 
.,Alimentara" nr. 32 din 
Petroșani și-a realizat și

depășit lună de lună sar
cinile de plan la desface
rea de mărfuri. Ei au li
vrat către populație măr
furi în valoare de 1 mili
on de iei peste sarcina de 
plan. La aceste bune re
zultate a contribuit lucră- 
toarea gestionară Nicoleta 
Dragomir și vînzătoarele 
Suzana Amurie, Sofica 
Cucoș și Nicolița Hinton.

1537 piese de sell imb pen.
tru TR-3, 22 de pi ese com-
ponente “ale trimsportoare-
!<>r cu bandă, 62:24 dife-
rite confecții metalice și
647 piese de - m rnb dife-
rite pentru în treț ineri și
reparații curente. Valoarea

Rubrică realizată de | 
Gh. BOȚEA J

totala a ăcestoga depășeș
te 13 milioane de lei.

Iată, deci, im elocvent- 
exemplu că ATELIERUL 
MINEI — acolo unde exis
tă o preocupare corespun
zătoare — poate să cons
tituie o importantă resur
să de piese de Schimb și 
de realizare, pe această 
cale a unor importante e- 
conomii, a scăderii costuri
lor de producție.
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MINERIT
MINA PETRILA realizat în ultimii 10 ani o creștere de

•ț

La fel ca toți minerii Văii Jiului, colectivul 
I. M. Petrila și-a însușit orientările și îndemnurile 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta vizită de lucru pe care a 
făcut-o în municipiul nostru de a îmbunătăți acti
vitatea productivă.

Conducerea întreprinderii, cadrele tehnico-ingi. 
nerești de la această mină caută noi soluții pentru 
ridicarea parametrilor de funcționare a utilajelor 
din dotare, pentru a se obține cu ele productivități 
sporite, astfel încît să crească producția de cărbune 
și, totodată, să se reducă efortul fizic al minerilor. 
La locurile de producție în centrul acțiunilor ce 
se desfășoară în aceste zile în sectoare și brigăzi, 
la inițiativa și sub conducerea organizațiilor de 
partid, comandamentul prioritar — subliniat de alt- 
feț de secretarul general al partidului — este fo
losirea mai bună a mecanizării, a forței de muncă, 
într-un cuvînt a potențialului tehnic și uman. Mo
dul cum la mina Petrila se acționează, în toate ve
rigile de activitate, la toate nivelele — de la mi
neri și pînă la director — pentru înfăptuirea aces
tor deziderate primordiale ale activității de creș
tere a producției de cărbune face obiectul- p robie/, 
maticii tratate în pagina de față.

„Numai în Valea Jiului am
zece ori a fondurilor fix®. Am creat aici o puternică bază materială. Acum 
trebuie să acționăm pentru a obține, cu această bază materială, cu dota
rea și cu mijloacele moderne pe care le avem, creșterea mai rapidă a 
producției. Aceasta înseamnă să folosim mai bine combinele, utilajele de 
înaltă tehnicitate, să asigurăm 
maximum de producție".

ca ele să funcționeze complet și să dea

NICOLAE CEAUȘESCU
(Extras din Cuvîntarea la marea adunare 
populară din municipiul Petroșani)

< Valoarea tehnică 
la mina Petrila se ri
dică la un miliard de 
lei, revenind pe fiecare 
muncitor 330 000 lei,

< Din cei 2 700 de 
muncitori existenți în 
întreprindere, numărul 
celor care posedă o ca
lificare adecvată teh
nicii din dotare este de 
2 300

ca atelierul mecanic 
al I. M. Petrila, echipe 
de muncitori compe
tente, efectuează o lar
gă gamă de reparații și 
revizii ale utilajelor mi. 
niere folosite în proce
sul de extracție meca
nizată a cărbunelui. în 
imagine, șeful de, echi. 
pă lăcătuși Andrei Cos. 
taci.

Petrila are în do. 
complexe mecani

I. M. 
tare 6 . ..... ____...
zate de mare capacitate, 
5 se află în funcțiune, cel 
de-al 6-lea fiind în mon
tare în ștratul 3 la secto
rul IV. Cu toate acestea 
numai 17 la sută din pro. 
ducția minei se extrage 
cu complexele mecanizate. 
La două din cele 5 com
plexe aflate în funcțiune 
nu s-a' atins . 
încă produc
tivitatea mun
cii planificată. 
Este - vorba 
de complexul 
montat la sec
torul V în 
stratul 6. Con
dițiile de mun
că în acest 
strat sînt mai 
dificile, com
portarea dife
rită față de ce. ' 
lelalte complexe ... ___
zate au creat unele pro
bleme atît la nivel de 
sector cit și la nivel de 
întreprindere Acoperișul 
stratului este friabil, ceea 
ce a determinat 
stagnări și astfel nu s-au 
realizat decît productivi
tăți de 3,5 tone pe post producția zilnică (1 000 de
față de 9 tone pe post cit tone pe zi). Din produc-
era planificat. După ter
minarea fîșiei în stratul 
5, complexul urmează să 
fie montat la sfîrșitul tri
mestrului IV la alt loc de 
muncă din același strat 
unde condițiile sînt mai 

stra- 
tare.
pre- 
mai 

deter- 
a produc, 
extras cu 
Cel de-al 
mecanizat 

realizat 
muncii 

tone pe 
se află

sectorul VI. Aceasta dato
rită faptului că oamenii 
care îl exploatează nu au 
avut experiență în între
ținerea și folosirea lui. 
Nefuncționarea la capaci
tate a acestor două com
plexe mecanizate a deter
minat nerealizarea produc, 
tivității muncii planificată 
la cele două sectoare, ne
realizarea producției zilni-

pînă la 12 tone pe post. 
La cele două abataje me
canizate, brigada condusă 
de Ștefan Alba a extras 
în primele 8 luni ale anu
lui 26 000 tone de cărbune 
peste sarcina de plan. A* 
ceastă brigadă are în rîn- 
durile ei oameni bine pre
gătiți profesional cum sînt 
Nicolae Boboc, Dumitru 

_ Panțucu, loan

de

de 
cu

] a cele- 
sînt do- 
inecani- 
crcș terii

V--
mecani-

întreprinderea mi.

Acoperișul 
este mai

începînd
I septembrie

șt 
organ i-

o problemă majoră

GRADUL 
DE MECANIZARE, 

IN CONTINUA CREȘTERE

Din abatajele meca
nizate ale minei Petri
la au fost extrase în 
anul 1981 peste 75 000 
tone de cărbune, în pri
mele 8 luni ale acestui 
an s-a extras cu com
plexe mecanizate 105 000 
de tone, iar Pînă - la 
sfîrșitul anului se vor 
extrage 180 000 de tone. 
Anul viitor . producția 
extrasă mecanizat se 
va ridica la 250 000 tone 
de cărbune. Aceste ci
fre semnifică interesul 
care se acordă la mina 
Petrila creșterii gradu. 
lui de mecanizare,

Pagina redactata de 
Gheorghe BOȚEA

Zestrea tehnică trebuie 
folosită intensiv pentru

creșterea producției 
de cărbune

Panțucu, loan 
Sipos, Marin 
Domnița, mi
neri policalifi. 
câți care par. 
ticipă . alături 
de electricieni, 
lăcătuși și ca
drele tehnico- 
inginerești ale 
sectorului 
reviziile și 
parațiiie 
rente care 
cer făcute

ce și astfel mina nu și-a 
putut realiza sarcinile de 
plan. :

Celelalte 3 complexe 
mecanizate funcționează la 
sectorul IV în stratul 3, 

multe . cel mai mecanizat sector 
al minei Petrila și cu 
ponderea' cea mai mare în

Calificarea personalului

La 
nieră Petrila efectivul de 
muncitori existent este 
complet. Sînt create con. 
diții pentru a se putea 
realiza o plasare optimă 
la locurile de muncă di- restanțelor cumulate pînă 
rect productive. Analiza 
care s-a făcut recent la 
nivel de întreprindere 
în vederea dirijării unei 
părți din personalul de 
la suprafață spre subte
ran și de la activitățile 
auxiliare din subteran șinile de extracție, 
spre fronturile de cărbu
ne și spre brigăzile de 
pregătiri, așa cum a in
dicat secretarul general 
al partidului, a determi
nat o creștere a efecti
velor la aceste fronturi 
de lucru în luna septem
brie. Un număr de 14 
muncitori din activitățile 
de la suprafață au fost 
trecuți în subteran. 8 la ____ ,.................... .
abataje și 6 la lucrările tromecanice. Numai prin 
de întreținere, iar de la . ridicarea gradului de ca. 
lucrările auxiliare din lificare a personalului și 
subteran un număr de 34 prin întărirea ordinii 
de muncitori au fost di- disciplinei, prin erge... 
rijați spre abataje și lu- zarea mai bună a fiecă- 
crări de pregătire.

Aceasta s-a resimțit în 
creșterea producției 
cărbune. T----- ‘ '
data de 10 
s-a ajuns la plan. Se im
pune ca acest personal 
care a fost dirijat spre
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I
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I
1
ij locurile de muncă direct

productive (și nu numai 
acesta) să fie calificat în 
scurt timp astfel Incit 
productivitatea muncii pe 
mină să crească și să se 
treacă la recuperarea

în prezent. Conducerea 
colectivă a întreprinde
rii a organizat cursuri 
de calificare pentru me
seriile de artificieri, mi
neri, lăcătuși, electrici
eni. mecanici pentru ma.

A- 
ceste cursuri au fost or
ganizate pentru a putea 
crește gradul de califi 
care a oamenilor, pen
tru a putea să .se ^si
gure la locurile de mun
că dotate cu utilaje mo
derne personal bine pre. 
gătit capabil să intervi
nă- la timp pentru evi- 
tatea stagnărilor din ca
uza defecțiunilor elec-

rui joc de muncă se poa. 
te ajunge la creșterea 
productivității muncii, 
astfel încît mina Petrila.1, 
să poată să recupereze | 
pînă Ia sfîrșitul. anului 1 
cit mai mult din minu- ' 
sul acumulat

. Deși unul din cei mai 
tineri brigadieri ai mi
nei Petrila, Ștefan Alba 
este recunoscut a fi u- 
nul din cei mai harnici 
și c°mpetenți conducă
tori al formațiilor de 
lucru minerești. înregis. 
trind peste 34 000 tone 
de cărbune peste sarci
nile de plan pe anul în 
curs, Ștefan Alba și 
ortacii lui se dovedesc 
a fi unul din detașa
mentele minerești de 
frunte ale Văii Jiului.

bune.- 
tului
Experiența căpătată 
cum și condițiile 
bune existente vor 
mina o creștere 
ției de cărbune 
acest complex, 
doilea complex 
cu care nu s-a 
productivitatea 
planificată (cu 2 
post mai puțin) 
montat în stratul 13 la

ția acestui sector 70 la 
sută se realizează în a- 
batajele mecanizate unde 
funcționează utilaje fabri
cate în exclusivitate în 
Valea Jiului la I. U M. 
Petroșani — complexe 

, mecanizate de țip SMA-2 
și combine de abataj 
tipul CA 2.

Desigur, o apreciere 
osebită trebuie făcută

de. 
la 

adresa întregului colectiv 
al sectorului, care a știut 
să se mobilizeze în așa. 
fel încît să folosească a- 
ceste utilaje la capacitatea 
maximă, să obțină cu ele 
productivități ridicate

la 
re
cu
se 
la

utilajele din dotare. Expe
riența acumulată de bri
gada lui Ștefan Alba tre
buie transmisă și 
lalte brigăzi oare 
tate cu complexe 
zate în vederea 
productivității muncii și. 
implicit, a producției de • 
cărbune și la celelalte 
frontale echipate eU susți
nere și tăiere mecanizată.

Conducerea sectoarelor 
și a minei trebuie să ac
ționeze mai hotărît pen
tru a asigura o. desfășura
re normală a activității 
la locurile de muncă do
tate cu tehnologii moder- 
ne, astfel încît producția: 
de cărbune extrasă cu a- 
cestea să depășească cifra 
de 17 la sută, cit este 
prezent, și să ajungă 
nivelul dotării tehnice 
xi.stcnte în prezent 
mina Petrila. _
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re de mașini din județul 
lași, rod al colaborării 
dintre specialiștii întreprin
derilor și cadrele didac
tice din învățămîntul su
perior.

.Secretarul general al 
partidului a cerut condu
cerii ministerului de resort 
să acționeze pentru obți
nerea în cel mai scurt 
timp a unor producții cît 
maj ridicate. în scopul re
ducerii importurilor, pen
tru satisfacerea în tot mai 
mare măsură a necesarului 
de oțeluri superioare în 
economia noastră

despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează 
oamenilor muncS de aici 
nrâft succes în îndeplini
rea sarcinilor mari ce le 
revin.

to continuare se vizite a. 
Ză întreprinderea mecanică 
„Nicolina**. unitate cu 
vechi șl bogate tradiții re
voluționare, care a cunos
cut in ultimul deceniu • 
puternică dezvoltare.

ftSraart tf*» li

„Victoria*, Mihai Gafițea- 
nu. rectorul Institutului 
politehnic.

Exprimînd dorința tutu
ror celor de față, a tutu
ror locuitorilor din jude
țul Iași, primul secretar al 
Comitetului județean de 
partid adresează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîn- 
țul în cadrul adunării 
populare. . . \

Aprecierile și propunerile formuiate de 
țara noastră au fost incluse în rezoluțiile 

conferinței Uniunii Interparlamentare
ROMA '24 (Agerpres). — 

La încheierea lucrărilor 
celei de-a 69-a conferințe 
a Uniunii Interparlamen
tare, desfășurată la Roma 
eu participarea deiegați- 

ilo» din 92 de țări. Intre 
gațg România, au fost 
adaptate o serie de rew- 
iuții asupra unora dintre 
cele mai actuale probleme 
ale lumii contemporane.

In rezoluția finală refe
ritoare la problemele de
zarmării, adoptată în naa- 
nimitate, au fost incluse 
Importante aprecieri și 
propuneri formulate de 
țara noastră privind moda, 
îjtățile de înfăptuire a u- 
nul plan propice de dezar
mare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară. în 
document se dă o înaltă * 
apreciere marilor mișcări 
populare în favoarea păcii 
șl dezarmării și se cere 
parlamentelor să acțio
neze pentru a se preveni 
pericolul unui dezastru 
nuclear, a se pune capăt 
politicii înarmărilor, asigu. 
rîndu-se edificarea unei

Directorul unității a pre
zentat principalele etape 
parcurse de întreprindere 
în ultimii ani. Rezultatele 
pe linia dezvoltării crea
ției tehnice proprii, în 
scopul reducerii importuri
lor și sporirii nivelului 
tehnic al producției, sînt 
evidențiate în timpul vizi
tării secției de sculărie,

Principalele aspecte ale 
asimilării în țară a suban. 
sandalelor de utilaje grele 
pentru construcții l-au fost 
înfățișate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în tim
pul vizitării" secției de 
montaj a autogrederelor 
și autosereperelor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului vizitează în con
tinuare secția de utilaje 
terasiere grele.

La plecarea de la „Ni- 
,colina“, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pe 
oamenii muncii pentru re. 
alizărîle importante de 
pină acum și le-a urat

Marea
întiinpinat cu vii și în

delungi aplauze, cu puter
nice urale și aclamații a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte, 
le Republicii Socialiste 
România.

Cirvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu deosebit inte
res, cu deplină aprobare 
și satisfacție, ea fiind su
bliniată în repetate rîn- 

ciaiigm

lumi a păcii, fără războaie. 
Pe plan european, confe
rința a chemat guvernele 
țărilor participante la 
CSCE să facă tot posibilul 
pentru a se asigura înche
ierea cu succes a reunion*! 
de la Madrid, convocarea 
unei conferințe de securi
tate șl dezarmare, adopta
rea unui document final 
substanțial și echilibrat. 
De asemenea, participanții 
s-au pronunțat pentru o- 
prirea amplasării rachete
lor cu rază medie de ac
țiune în Europa, retrage
rea și distrugerea celor e- 
xistente, eliminarea de pe 
continent a tuturor arme
lor nucleare, reducerea ac
tivităților militare ale 
părților și desființarea a- 
cestora.

Documentul final chea
mă toate parlamentele și 
guvernele să acționeze 
pentru rezolvarea diferen
delor dintre state exclusiv 
prin mijloace pașnice, prin 
tratative.

Luînd în dezbatere'pro. 

mult succes în eforturile 
lor consacrate dezvoltării 
în continuare a întreprin
derii.

în continuare este vi
zitată Țesătoria de mătase 
„Victoria", unitate intrată 
în funcțiune în anul 1971,

Directorul unității ra
portează secretarului gene
ral al partidului despre 
rezultatele obținute de co
lectivul de aici.

Tovarășul Nicola® 
Ceaușescu a apreciat suc
cesele obținute de colecti
vul întreprinderii și a in
dicat să se pună în con
tinuare un accent deosebit 
pe îmbunătățirea calității, 
diversificarea producției, 
creșterea participării la 
export.

Ultimul obiectiv înscris 
în programul vizitei de 
lucru a secretarului gene
ral al partidului în jude
țul Iași a fost Facultatea 
de mecanică din cadrul 
Institutului politehnic.

Apropierea de platforma 
pe care au fost construite

adunare populară
duri de îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații.

La sfîrșitul cuvântării 
s-a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primul 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid.

Mulțimea aclamă minu
te în șir, pentru partid, 
pentru secretarul său ge
neral, expresii elocvente 
ale recunoștinței profunde 
pentru grija arătată dez
voltării județului Iași, ca 
și a celorlalte județe ale

It !>«■*«»■■■■■

blemele subdezvoltării, era. 
dicării flagelului foametei 
și subnutriției, care afec
tează o mare parte a ome
nirii, participanții --și-au 
exprimat îngrijorarea deo. 
sebită față de perpetuarea 
și adîncirea fenomenelor 
de criză și instabilitate din 
economia mondială și re
lațiile economice interna. 
ționaleTpericolele grave pe 
care acestea le reprezintă 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-sociaiă a tuturor sta. 
telor, în primul rînd a 
celor în curs de dezvol
tare. In acest cadru, în 
rezoluția adoptată' se; su
bliniază imperativul re
ducerii cheltuielilor mili
tare și al afectării exclu
sive a resurselor umane, 
financiare și materiale, 
dezvoltării economice și 
sociale pașnice a popoare, 
lor, facilitîndu-se astfel a. 
locarea unor importante 
fogiduri pentru dezvoltarea 
agriculturii și eliminarea 
foametei.

în ultimii ani moderne la
boratoare și săli de curs 
aparținînd politehnicii ie
șene este anunțată de 
glasurile tinerești ale ce
lor care au. venit să-l în- 
tîmpine pe secretarul ge
neral al partidului, aplau- 
dînd cu putere, scandînd 
pentru partid și secretarul 
său general.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt invitați să 
cunoască aspecte din acti
vitatea de creație științi
fică și tehnică. în expozi
ția special amenajată sînt 
reunite peste 400 de bre
vete de invenție, aparți
nînd cadrelor didactice hi 
studenților de la politeh
nică.

Sînt evidențiate preocu
pările existente la Facul
tatea de mecanică pe li
nia. integrării învățăminte, 
lui cu cercetarea și pro
ducția.

țării, creșterii necontenite 
ă bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor 
muncii. ;

Adunarea populară “la 
sfîrșît în această atmosfe
ră vibrantă, însuflețită, de 
înălțător patriotism.

După încheierea marii 
adunări populare în acla
mațiile entuziaste a zeci 
de mii de cetățeni, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu 
părăsesc piața, îndreptîn-

SPORT •SPORT 
Avancronică

■ FOTBAL- Azi echi
pa noastră, Jiul, susține la 
București un dificil exa
men in fața Sportului stu. 
dențesc, actuala lideră a 
diviziei A de fotbal. Du
minică însă, începînd cu 
ora 11, trei din cele pa
tru divizionare C din Vale 
joacă acasă. Minerul Du- 
peni — Minerul Gheiari. 
Minerul Paroșeni — Soda 
Ocna Mureș și Minerul A- 
ninoasa .— Explorări De
va. în aceeași zi și la a- 
ceeași oră au loc și me
ciurile din campionatul 
județean dintre Sănătatea 
Vulcan — Preparatorul

TELEX • TELEX ■ TELEX

TBILISI 24 (Agerpres). 
— După 6 runde și dis
putarea partidelor între
rupte in turneul interzo
nal feminin de șah de la 
Tbilisi, conduce Irina 
Levitina (URSS) eu 4 
puncte, urmată de Mar
gareta Mureșart (România), 
Elena Ahmîlovskaia 
(URSS), Zorica Nikolin (Iu
goslavia), Natalia Titoren- 
ko (URSS) cîte 3.5 punc
te. Mureșan are o partidă 
îhal puțin jucată. Rezul
tate din partidele între
rupte : Titorenko — Gări, 
eli 1—0 ; Nikolin — Fisch_ 
dick 1—0; Titorenko — 
Severaide remiză ; Niko
lin — Gugensberger 1—0.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se opresc în a- 
telierul de microproducție.

Secretarul general al 
partidului adresează felici
tări cadrelor didactice și 
studenților de la Politeh
nica ieșeană pentru acti
vitatea desfășurată pînă 
în prezent, pentru rezulta
tele bune obținute și le 
urează noi succese în vi
itor.

Tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se în
dreaptă într-o mașină deș. 
c-liisă spre centrul orașu
lui, unde urmează să se 
desfășoare marea adunare 
populară

De-a lungul întregului 
traseu, locuitorii lașului 
salută cu bucurie pe con
ducătorul partidului și sta
tului.

da se spre im platou spe
cial amenajat.unde are ioc 
ceremonia plecării.

Distinșii oaspeți își iau 
rămas bun de la primul se
cretar al Comitetului jude, 
țean Iași al P.C.R., de la 
ceilalți reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat, de la locuitorii 
orașului.

Elicopterul prezidențial 
decolează în aplauzele și 
uralele însuflețite ale mul
țimii.

Petrila, C.F.R. Petroșani 
— Hidromin Petroșani, 
Parîngul Lonea — Măgura 
Pui, Minerul Uricani — 
Preparatorul Lupeni, în 
deschiderea meciurilor de 
seniori, atît la C cît și în 
campionatul județean, joa
că juniorii.

■ HANDBAL, divizia B 
(tineret). Iubitorii hand
balului din Vale au pri
lejul și duminică, ora -11, 
să-și vadă echipa favori
tă jucind acasă. în cam
pionatul diviziei B (tine
ret) Utilaj ul-Știînța Pe
troșani are ca parteneră 
pe Voința Sebeș.

CAIRO 24 (Agerpres). — 
La Alexandria s-a desfă
șurat un concurs interna
țional de gimnastică, dotat 
cu „Cupa Păcii*, la care 
au participat sportivi șl 
sportive din opt țări, prin
tre care și România.

Competiția feminină, do
minată de gimnastele ro
mânce, a fost cîștigată de 
Daniela Silvaș, clasată pe 
primul Ioc la individual 
compus. Luminița Cazan 
s-a situat pe locul trei.

în întrecerea masculină, 
sportivul român Marius 
Kadar a ocupat locul trei 
la individual compus

memen
FILME

PETROȘANI — 7 No-' 
iembrie: Trei oameni 
periculoși; Unirea; 
înarmat și foarte peri
culos.,

LONEA: Cinci pen
tru infern.

ANINOASA: Ostati. 
cii de la Bela Vista, 
I-1I. -

VULCAN — Luceafâ- 
rul: Trandafirul galben.

LUPENI — Cultural:
Calculatorul mărturiseș- 
'te,.

URICANI: . Grăbeș- • 
te - te încet,

TV

11,00 Telex.
11,05 Film artistic;. .. '

„Gimnasta".
11,55 Din mai'ea carte

â patriei, e
12,15’ Centre muzicale 

ale țării — Cluj- 
Napoca.

13,00 La sfîrșit de șăp. 
tămînă.

16.40 Săptămînă poll-
'■"I. tică, .. .

17,00 Fotbal: Politeh^L ’ 
nica Timișoara — 
Steaua. Transmi
siune directă,

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. Sport, 
.19,30 A patriei cinstire

— .moment poetic.
19.40 Teleenciclopedia. 
20,25 Film serial, ,X>u*

mini și umbre" — 
episodul 23. .

2.1.20 întîlpirea de sîm. 
bătă‘ seara,

22,10 Telejurnal. ’
22.20 Nocturnă. TV.

Mica 
publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mura- 
ru Alexandru, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar 
uulă, (1108)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mer
ge Aurel, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nula. (1 10^) ,

PIERDUT legitimație pe
riodică pe numele Cernat 
Lîviu și Grig.oriu Vasile, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1 103)

PIERDLTT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor- 
ghe Valeria, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (1101)

PIERDUT legitimație 
(periodice) pe numele Kiss 
Iosif, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1114)

PIERDUT legitimație 
(periodice) pe numele Bre- 
ban Maria, eliberată de 
Institutul de mine Petrei 
șani. O declar nulă. (1115)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Uruc 
Mariana, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1116)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dose- 
ciuc Modest, eliberată de 
I. M. Aninoasa. O declar 
nulă. (1 117)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Borbolovi- 
ciu Vaier, eliberat de In
stitutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. ' (1118)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Lupașcu Diana, e. 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani, O declar 
nulă. v (1119)
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