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T AH A NE CERE
CÎT MAI MULT CĂRBUNE I

Comandamentul central al activității de partid
Implicare directă, responsabilă 

în eforturile de sporire a producției 
în viața organizației de 

partid, a întregului colec
tiv al minei Lupeni a a- 
yut loc ieri un eveniment 
politic de mare însemnă
tate : plenara lărgită a 
comitetului de partid, che
mată să analizeze, într-un 
spirit de înaltă responsa
bilitate comunistă, activi
tatea desfășurată in peri
oada scursă din acest an 
de organele și organizați
ile de partid în vederea 
realizării sarcinilor de 
pian și pregătirea produc
ției anului .viitor.
. Desfășurată în spiritul 
înaltelor exigențe și res
ponsabilități, reieșite din 
cuvîntarea tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu la ple
nara C.C. al P.C.R.

• 7—8 octombrie a.c.,
indicațiilor și

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizită de 
lucru în Capitală pe plat
forma industrială Brănești.

Secretarul general al 
partidului a fost i însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Ion D.incă și 
Gheorghe Pană.

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu mun
citori și specialiști care 
lucrează în unități situate 
în această parte a Capitalei' 
se înscrie, prin obiectivele 
și tematica sa în seria de 
analize inițiate de condu
cătorul partidului și statu-

lui îa vederea examinării, 
împreună cu producătorii 
de bunuri materiale, a pro
blemelor esențiale ce pri
vesc înfăptuirea prevede
rilor planului de dezvolta
re, economico-socială a ță
rii, a obiectivelor stabilite 
de Congersul al XH-lea al 
P.C.R.

Primul obiectiv al vizite; 
a fost Institutul de cerce-: 
tare, inginerie tehnologică, 
proiectare și producție pen
tru chimia anorganică și 
metale neferoase.

Colectivul 'institutului, 
muncitori și ingineri au 
venit în întimpinarea tova
rășului Nicolae.. Ceaușescu, 
a tovarășei .. El eh a 
Ceausescu, a Celorlalți to-

vai'ă.și din conducere» 
partidului și statului.

Gazdele prezintă tovarăș 
șului Nicolae Ceaușescu, 

. i tovarășei Elena Ceaușescu 
aspeote din activitatea la 
zi și de perspectivă a irw 
stitutuliii, chemat să joace 
un rol. determinant în de* 
finitivarea tehnologiilor de 
prelucrare a minereurilor 
neferoase, să contribuie la 
valorificarea deplină, efici
entă a concentratelor obți
nute din zăcămintele exis
tente în țară.

Secretarul general al 
partidului este Invitat să 
cunoască o serie de pro-

(Conlinuare in pag. a :4-a)

modul cum au acționat, 
dar mai cu seamă modul 
cum trebuie să acționeze 
organele și organizațiile de 
partid pentru dezvoltarea 
și folosirea capacităților 
de extracție, a utilajelor 
din dotare, sporirea pro
ductivității muncii, întări - ' 
rea ordinii și disciplinei., 
în vederea creșterii conti
nue a producției de căr
bune. în cadrul dezbateri., 
lor, vorbitorii Aiexe Fur- 
dui, Anton Buzaș, loan 
Gîf-Deac, Dumitru Marin, 
Anton Makai, Teodor Bon- 
calo, Aurel Angliei Uș, Du
mitru Dăneiulescu, au re
levat preocuparea susținu
tă a comitetului de partid 
al minei, a organelor șl 
organizațiilor de partid 
din sectoare pentru crește
rea rolului lor în cond'uce-

»
voltarea conștiinței socia
liste a oamenilor, a spiri
tului de responsabilitate 
profesională, de inițiativă 
în muncă. Organele .și or
ganizațiile de partid, or
ganizațiile de masă și 
e.o.m. și-au concentrat 
preocupările mai ales în 

. direcția extinderii tehnolo
giilor moderne, de înalt 
randament, a mecanizării, 
organizarea judicioasă a 
producției și a muncii, uti
lizarea cu eficiență spori- 
tă a bogatei baze tehnteo- 
materiale de care dispune 
mina, creșterea pregătirii 
profesionale a personala.
1 Ui, 1_____ _
disciplinei, a

Primul ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu, va efectua o vizită oficială 

de prietenie în țara noastră
La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a 

primului ministru'al guvernului român, Constantin Dăscălescu, primul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu, va efectua o vizită oficială de prietenie în România, in pe
rioada 2-4 noiembrie 1982.

din 
al 

indicațiilor și . orientărilor __ _______
date de secretarul general* rea întregii activități pre- 
al partidului cu prilej'ul ductive
vizitei de lucru în Valea 
Jiului, plenara a dezbătut

și intensifica
rea activității politi
co-educative pentru

întărirea ordinii și 
răspunderii 

fiecărui om al muncii față 
de sarcinile *de plan,

Cu toate eforturile de
puse, s-a arătat în plenară,"

Ioan DUBEK

• Calificarea și perfec
ționarea profesională, 
cerințe primordiale 
pentru tineri — Ale
geri în ofganizetiile 
urc

■ (Pag. a 2-a)
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Toamnă generoasă 
în rezultate

Această toamnă se do 
vedește generoasă in re 
zultate și pentru forești 
erii de la U. F. E. T. Petro 
șani; luna octombrie a 
dăugind depășiri supli 
r.-.entare substanțiale ale 
pianului. Astfel, hărnicia 
forestierilor măsoară în 
octombrie un plus de 
1 000 mc bușteni fag și 
300 mc bușteni rășinoase, 
cel ■ maî fructuos bilanț 
fiind raportat de colecti-ț

: vele sectoarelor Cîmpu lui 
j Neag (șef sector, ing. lovu 
I Todoni) și Iscroni (ing. Ion
■ Dura). De remarcat că, 
ijn această perioadă, 
i U. F. E. T. Petroșani și-a

- ; devansat graficul de ex- i 
; pediere a masei lemnoa- : 
' se pentru export cu 100 = 
: mc lemn construcții ru- i 
• role.

Troi decanii de activitate a cenaclului „Fartelf fctrotî* < 

Creatorii literari al Văii Jiului, așezați 
lîngă veșnicia „diamantului negru" 

hi zilele de 29, 30 și 31 octombrie, tn Valea 
Jiului are loc o suită de festivități ce marchează 
împlinirea a 30 de ani de rodnică activitate a cena- ; 
aiului literar „Panait lstrati“. Intilniri cu minerii 
de la Lbneg și Uricani, cu elevii liceelor, din Petro
șani și cu studenții de la Institutul, de mine jalo-. 
nează manifestările ce încep astăzi și se încheie 
duminică în sala mare a Casei de cultură Petroșanii^; 

tn cele trei decenii, cenăclut a contribuit cu forțe 
specifice la îmbogățirea vieții literare românești. Șă r 
nu uităm că de aici s-au lansat scriitori ca Nicolae f 
Țic, Ion Băieșu, Radu Selejan, Dorel Dorian, Irimie 
Ștrăuț, Corneliu Rădulescu. Aceștia vor fi prezeiiți, 
împreună cu cei 56 de inembri ai cenaclului, la 
momentele aniversare. <I< LAȘCU);/. - C *■ V '; J I' I

(Continuare in pag. a 2-a)

Una din formațiile de lucru fruntașe de fa mina 
Lonea este și brigada condusă de minerul loan llca. în 
imagine, brigadierul alături de șeful de schimb Gheorghe 
Humeniuc și ortacii săi.

la zi, in campania electorală
Intr-unui din cartierele mari și frumoase 

ale Petroșaniului - Aeroport - unde trăiesc 
peste 20 000 de mineri, constructori de utilaj 
minier și alți oameni ai muncii, s-au- realizat, 
cu sprijinul activ al deputaților, deosebite 
fapte de înfrumusețare și gospodărire care 
contribuie, în mod evident, la sporirea cali
tății vieții locuitorilor. Toate aceste mfăp: 
tuiri au fost reamintite în cadrul adunării 
cetățenești in care au fost propuse și apro
bate candidaturile tovarășilor Bâcoi Vasile, 
inspector școlar j’udețean, Arta Gheorghe, 
directorul Liceului economic și de drept ad
ministrativ, Grozo Severian, directorul Liceu
lui industrial - circumscripția municipală nr. 
12; Todor Alexandru, directorul t.G.p.L, - 
circumscripția municipală nr. 13; lovănescu 
Constantin - circumscripția municipală nr. 

'■'14. Candidaturile au fost susținute de cetă
țenii Meca loan, președintele asociației de 
locatari nr, 2, Culcear loan, Laig Ladislau, 
furca Titus, Sicloșan Sima, Coce Constantin,

Chircuiescu Nicolae care au scos in evi 
dență noile căi de acțiune pentru dezvol 
tarea socială a cartierului. Buni gospodari 
și foarte activi la acțiunile de munca patri
otică, cetățenii au aprobat candidaturile în 
alegerile de deputați de la 21 noiembrie, 
formulind propuneri (urgentarea lucrărilor de 
termoficare la căminul studențesc nr. 5, îm
bunătățirea transportului în comun, ampli
ficarea acțiunilor de înfrumusețare din, zona 
circumscripțiilor și altele) al căror scop este 
acela de a ridica pe noi trepte calitative 
condițiile de viață din cartierul Aeroport.

In întreaga Vale a Jiului continuă să se 
desfășoare astfel de adunări cetățenești, in 
conformitate cu prevederile legii electorale, 
în care sint propuși și aprobați candidați ai 
Frontului Democrației și Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați de la 21 no
iembrie, in consiliile populare municipal, o- 
rășenești și comunale. ■ > '

Expoziție
Sub auspiciile Comitetului executiv al Consi

liului popular al județului Hunedoara, fia localitățile 
urbane din Valea Jiului va fj itinera-tă o expoziție 
de proiecte și machete de locuințe, ce pot fi exe
cutate de cetățeni, în regie proprie, pe terenuri pro... 
prietate personală sau atribuite de consiliile popu
lare locale. Expoziția vă fi deschisă la Casa de 
cultură a sindicatelor din Petroșani 31 octombrie 
— 6 noiembrie), Consiliul popular orășenesc Vul
can (10—12 noiembrie). Clubul sindicatelor din Lu
peni (14—17 noiembrie), Consiliul popular orășenesc 
Uricani (20—22 noiembrie) și Clubul sindicatelor din 
Petrila (25—27 noiembrie’.

Un moment de... 24 de ore
Zoiii zilelor de 24 și 25 

octombrie încadrează un 
moment de..,' 24 ore 
viața unor oameni, Un mo
ment DEOSEBIT, prin care, 
ei și-au pus în valoare, pri*. 
ceperea, abnegația și , s 
de ce nu ? — eroismul.

Printre alte, lucrări me-’ 
nite a asigura cele mai- 
bune condiții necesare des
fășurării unui trafic fero
viar intens și eficient pe 
secția Petroșani — Lupeni 
a fost una de o dificultate 
(dar și importanță) cu to
tul și totul deosebită ; 
schimbarea podului de fier 
(pentru moment provizoriu) 
de peste Jiul de Est. Refl*
tru aceasta era însă ne-’

; voie de suprimarea totală 
.t. a circulației între Petroșanii
> și Livezeni pentru cel puțin
* ■' - -

• ■?
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stațiile Lupeni și Livezeni 
au fost expediate suplimen
tar 60 de vagoane.

Aceste soluții odată gâ. 
site și aplicate, toată aton-, 
țig a fost îndreptată spre 
operațiunea propriu-zis^ i 
dislocarea vechiului pod 
(u.n colos de oțel de peste 
200 tone) și așezarea celui 
nou Totul s-a făcut cu cea 
mai mare atenție, Sub înJ- 
drumarea inginerului Ion 
Dumitrescu; șeful Diviziei 
'„Linîl șl instalații" s-a în
tocmii un plan de acțiune,’ 
eșalonîndu-se lucrările pe 
etape. Dar toată această 
impresionantă ' desfășurare 
de forțe nu ar fi avut e-

loan Al. TATAR

24 de ore. Dacă pentru 
trenurile destinate transpor- 

din tuiui. de călători soluția era 
simplă (devierea celor de 
lung parcurs prin Valea 
Oltului și limitarea celor de 
parcurs mediu și 
pentru trenurile de 
soluția era greu de 
Aceasta din cauză 
punea problema ca 
prinderile miniere să 
afectate. Printr-un efort ad. 
mirabil, printr-o organizare 
riguroasă, fără cusur, co
lectivul R.C.M. și cele ale 
stațiilor Lupani, Vulcan, Is- 
croni și Livezeni au reușit 
să asigure, chiar cu supli
mentări, necesarul, de va
goane pentru .intervalul de 
sîmbătâ - tuni (23-25. oc- . " 
tombrie - n.n.). Uitarea? ..
în aceasta perioada din (Continuare în pag. a 2-a)

scurt), 
marfă 
găsit, 

că se 
între- 

nu fie

1

>
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și organizarea în mod cît 
mai plăcut, util și educa
tiv a timpului, liber al 
tineretului. Adunarea ge
nerală a aprobat un cu- 

_____ _ ___,  __ . prinzător și concret plan 
prezintă aportul ținerilor de măsuri pentru activi- 

'______’______ • --- tatea viitoare, mai ales
în aceste domenii.

Din totalul de peste
150 de tineri, cît numără 

■ sectorul XIII, 110 tineri 
• 6înt calificați prin școli
'fmnwMUiHtrmnmtmu»

Dat fiind că criteriul 
fundamental de aprecie
re a întrecerii uteciste 
„Tineretul, factor activ 
în realizarea revoluției 
tehnico-științifice" îl re

la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, trei principale 
obiective au făcut obiec
tul șinalizei în adunarea 
generală pentru dare de 
seamă și alegeri â orga
nizației de bază U.T.C. 
nr. XIII b de la l. M. Lu- 

■peni.Vc-
Organizația numără 

peste -140 de membri, fi
ind cea mai mare de 
mină, fapt ce a făcut ca 
odată cu noile alegeri 
fie constituite două or
ganizații .pentru cuprin
derea mai bună a tine
rilor. Cei 140 de mem
bri U.T.C. activează atît 
în subteran, cit și la su
prafață, în maj multe 
compartimente — secțiile 
electrică, compresoare, 
puțuri, lămpărie, stația 
telegrizumetrică, secții cu 
activități și în subteran.

Darea de seamă și dis
cuțiile din adunare au a- 
nalizat trei probleme 

: principale: viața de or
ganizație, ridicarea con
tinuă a nivelului de cali
ficare, acțiuijile patrioti- 

-pe în sprijinul producției

la

să

Alegeri 
in organizațiile U.T.C. 
iiiiiiniiiiiiiitiitiimiiiiiiu 

profesionale său la locul 
de muncă. Dar, ținînd 
Cont că meseria de elec
trician, fie în subteran 
sau la suprafață, presu
pune ‘.reîmprospătarea 
continuă a cunoștințelor 
de specialitate, ca urma
re a creșterii gradului de 
mecanizare și automati
zare a lucrărilor miniere, 
această cerință a fost su
bliniată atît în darea de 
seamă, cit și în cu viatul 
participanțîlpf la discu
ții. Fiind o cerință pri
mordială, adunarea ge
nerală, prin hotărirea a-. 
doptată, a cerut noului 
organ ales, ca, prin spri
jinul organizației de

' partid și al conducerii 
sectorului, să asigure ca 
toți tinerii să fie cuprinși 
în cursuri de calificare 
sau perfecționare și cit 
mai multi tineri să fie 
îndrumați și ajutați să 
urmeze cursurile serale 
ale liceelor de specialitae, 

în privința muncii pa
triotice, tinerii au avut 
o activitate bună, efec
tuând sute de ore la re
pararea și recondiționa- 
rea unor motoare electri
ce, la recuperarea unor 
piese de cupru, colecta
rea fierului vechi, Înfru
musețarea incintei între
prinderii și Ia alte acți
uni, Cil toate acestea, ti
nerii din organizație s-au 
angajat ca pînă la sfîr- 
șitul anului să colecteze 
din subteran și de ia 
suprafață încă 40 tone de 
fier vechi, 600 kg cupru, 
100 kg maculatură etc.

Adunarea generală a 
noului organ, cer-' 
de turism din ca- 

sectoi’ului să se o- 
mai mult de orga- 

și diversificarea 
educative

cerut 
ciîlui 
drul 
cupe
nizarea 
unor acțiuni 
specifice tineretului, pen
tru petrecerea în mod 
plăcut, educativ și recre
ativ a timpului liber al 
tinerilor.

A. MICA, Lupeni

Dragostea pentru muncă
principalul scop educativ 

din PetrilaIn școlile
La jumătatea trimestru- 

iui I școlile din Petrila 
sînt racordate eu toate 
forțele la o veritabilă cam
panie de ridicare a indi
cilor de calitate a proce
sului instructiv-educativ.

Toate cele șase școli ge
nerale șițau îndeplinit și 
depășit planul valoric pe 
1982 la muncă patriotică. 
Sume apreciabile peste 
plan au reălizat Școala 
generală nr. 6 și Școala 
generală nr, 3. pri
ma cu un plus de 4150 
de lei, ultima eu aproape 
4 000 de lei. Și cum adevă
ratul gospodar își face 
vara sanie, Școala nr. 6 a 
raportat îndeplinirea ci
frei de plan încă de la 1 
iunie.

Sîntem în anotimpul 
roadelor ți cum 6tarea 
vremii permite, școlile ge
nerale nr. 1, 2, 3, 4 și 5 au 
colectat și au predat pen- 
trn Întreprinderea „Plafar11 
Orăștie 3 260 de kg de 
plante medicinale și fruc
te de pădure numai în ul
timele zile. Detașamen
tele 
de 
rală
Spațiile verzi si au cură
țat arterele de circulație 
din zona străzii Tudor 
Vladimirescu, intrarea în 
oraș și cartierul „7 Noiem
brie". Tot în această pe
rioadă detașamentele cla
selor din Ciclul gimnazial. 
Școala generală nr. 5, au 
prestat zilnic cîte două 
ore pentru înfrumusețarea 
orașului în zona cartieru-

claselor a 
la Școala 
nr. 1 au

VII-a
ge ne

îngrijit

■lui ' „8 Martie11. Cu
sprijinul material al jn- 
țreprinderîi patroriaîoare, 

— mina Lonea — ia șco- . 
Iile din Cimpa și aieț se 
lucrează la introducerea 
apei potabile in curte.

Cele 45 de formații ar
tistice școlare, euprinzind 
peste 1 300 de pionieri, isi 
definitivează repertoriile 
pentru trecerea în revistă 
ce Va avea loc în orașul 
Pețrtla la începutul Junii 
decembrie.

La sfîrșitul săptămînu 
trecute, elevii clasei a 
VIII-a de la Școala gene
rală nr. 5 s-au întîlnit cu 
fruntași în producție de 
la preparație și I.M. Pe
trii a, în c-adrul unei ac
țiuni de orientare școlară 
și profesională. In ultime
le zile ale lunii octombrie 
detașamentele claselor a 
V-a A. a VH-a A și a 
VIII-a A de la Școala nr. 
6 vor participa la o ex
cursie îri comuna Scorni- 
cești. Această acțiune se 
înscrie în amplul com
plex de manifestări prin 
care Consiliul orășenesc al 
organizației pionierilor și 
șoimilor patriei șl-a pro
pus să intîmpine eveni
mentele politice majore î
de la sfîrșitul acestui an. ?

Așadar, o activitate bo
gată, care garantează si
tuarea unităților școlare 
din Petrila între fruntașii 
unităților școlare din mu
nicipiul nostru.

Ioan LASCU

■ ÎNCĂ UN KM 
DRUM MODERNIZAT. Oa
menii formației de mixturi 
asfaltice de la Livezeni au 
pregătit în vara trecută 
fundația și aștern în pre
zent asfaltul pe ultimii 
metri pătrați dintr-o por
țiune de un kilometru din 
DN 7 A Petroșani — Voi- 
neasa programată pentru 
modernizare în acest an.

Aspect de muncă de Ia 
întreprinderea de confec
ții Vulcan. In prim plan 
confecționera Diana lan- 
culescu, una din munci
toarele apreciate peri- 
tru munca depusă, pen
tru calitatea produselor 
executate.
Foto : NEMECSEK

Noul depozit central de 
legume și fructe impresi
onează pe orice vizitator. 
Nu numai prin prisma i- 
mensității halelor sale, dar 
și prin , acel continuu 
„du-te-vino“ ce-i animă 
interiorul.

— Beneficiem în aceste 
zile, se destăinuia Teodor 
Constantin, șeful depozitu
lui., de un real ajutor din 
partea tuturor celor ve
nit! aici,. Elevii de la li
ceele industriale din Pe
troșani, Școala generală 
Iscroni precum și zeci de 
muncitori de la I.U.M.P,, 
I.P.S.R.U.E.E.M., Fabrica 
-de tricotaje, E.G.C.L., I. M. 
Livezeni, ne-au sprijinit 
foarte mult. .

Faptul că în interior se 
asigură temperatură și 
ventilație corespunzătoare 
și că mari cantități de le
gume și fructe sînt pregă
tite pentru. iarnă este o 
garanție a lucrului bine 
făcut, că vom putea aștep
ta „anotimpul alb" fără 
grijă, cu „cămările" îndes
tulătoare,.

AI. TATAR

$

£

♦s-.' l

Implicare responsabilă
(Urmare din pag. 1)

datorită neajunsurilor care 
mai .persistă in activitatea 
unor organizații de partid, 
mai eu seamă în conduce
rea activității productive, 
rezultatele obținute nu se 
ridică la nivelul cerințe
lor, a-strădaniilor depuse, 
mina avînd pe nouă luni 
ale anului o restanță la 
extracția de cărbune de 
peste 114 000 tone. Nici 
productivitatea muncii, in
dicatorii de eficiență, 
calitatea producției nu se 
ridică la nivelul cerințelor. 
Față de această situație, 
organelor și organizațiilor 
de partid le revine sarcina 
să acționeze cu și mai mul
tă responsabilitate Și ini
țiativă pentru folosirea cu 
eficiență sporită a dotării 
tehnice, a forței de mun
că și a timpului de lucru, 
întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de 
muncă. în urma dezbateri

&’•

I,

UN MOMENT DE... 24 DE ORE
(Urmare din pag. 1)

lor, a propunerilor formu
late în vederea diminuării 
neajunsurilor și perfecțio
narea activității organelor 
și organizațiilor de partid 
în mobilizarea colectivului, 
la- creșterea producției de 
cărbune, plenara a elabo
rat măsuri complexe. Mă' 
șurile vizează, îndeosebi, 
folosirea la indicatori su
periori, cu eficiență spo
rită a dotării tehnice, în
deosebi din marile Capaci
tăți productive, îmbunătă
țirea organizării producți
ei și a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei, per
fecționarea personalului.

Dezbaterile au dat glas 
hotărîrii unanime a acti
vului de partid, a tuturor 
comuniștilor de’a ridica 
nivelul întregii activități de 
partid, pentru mobilizarea 
întregului colectiv la rea
lizarea exemplară a sar
cinilor de creștere a pr< 
ducției de cărbune JJ. 
susra cerințelor economiei 
naționale.

sg
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Lipsă de respect
22 oct^

11.
strada Rv„ beii

își a-
»

Vineri,
ora
Pe 
din Petroșani 
runcau consternați privi- i 
rile asupra unei... braz
de groase de pămînt în
șirat cale de vreo 50 m 
pe porțiunea din fața 
Clubului cultural stu
dențesc. Nu era nici un 
dublu: o autobasculan

tă de mare tonaj își în
semnase atît de vizibil 
traiectoria : 50 de metri 
de pămînt răspîndit pe 
artera principală- Pe 
strada Nieolae Băl- 
cescu, încă 50 de metri 
erau „fertilizați" cu pale 
mari de pămînt.

„Problema" nu e însă 
cliiar așa de simplă ! Mos
tre de asemenea negli
jență din partea ynor, 
șoferi oferea tot stradă 
Republicii. Din fața ma
gazinului universal o 
dîră de pietriș se pier
dea parcă... dincolo de 
linia, orizontului. Un con
frate al șoferului de pe 
autobasculantă îl presă- 

-rase în goana mașinii.
în jurul Aceleiași ore, 

în fața casei de cultură 
■un alt conducător auto 

: cu certe înclinații de ri
sipitor abandonase Un 
recipient cu... beton în 
plină trecere de pietoni.

Autorii- „actelor11 de 
mai sus, de ignorare a 
civilizației străzii, au 
rămas nei'dentificați. Ce
tățenii condamnă, 
sau deschis, pe 
care, îri mare 
murdăresc fața orașului. 
Oare In conștiința lor 
respectul pentru oamenii 

... și mediul ce ne încon
joară nu-i pune Ia... res
pect? Dacă nu, atunci 
să fie puși la respect de 
rigorile legii.

AI. IONESCU

șan, Petru Dănesc par
cursurile necesare pentru 
deplasarea și manevra ma
caralelor și a trenului de 
ajutor cu fost efectuate în 
condiții de deplină siguran
ță a circulației cu toate 
că stația Livezeni a fost 
în tot acest timp descen
tralizată. La ora cind, In 

‘ ......................... .... ! 24
octombrie, ziua se „ingina" 
cu noaptea, scheletul uriaș 
al noului pod'se profila cu 
semețit peste apele Jiului, 
în acest moment oamenii 
erau siguri de izbînda tor. 
chiar docă-i mai despăr
țeau cîteva ore de punctul 
culminant.

S-a consumat un imens 
efort de muncă fizică și 
intelectuală concentrată în 
24 de ore, volum din care 
jumătate s-a desfășurat la 
lumina... reflectoarelor, a 
luminii artificiale asigurate 
de oamenii de la E.L.F., 
conduși de Ion Anca. Și, 
pentru că așa le stă bine 
unor oameni aleși a fi in 
frunte, inginerul Victor llo- 

gilența electromecanicilor iu, șegul Regulatorului de 
' Florian Dirnea, Ion Silve- circulație și mișcare, Vio-

) fectul scontot fără acea cu. 
( noscută întrajutorare ce- 
' feristă : regionalele de cate 
i ferată București și lași au 
? răspuns so-ticitării tovarăși. 
; tor din Petroșani, trimițind 
’ in ajutor două macarale 
> gigant Prima, de 250 tone, 
j tor cea de-a doua, de 125 după-cmtoza zilei de 
i tone.
! Imediat după oprirea cir-
■ culației, ta oro 5,10, linia 
' de contact a fost scoasă 
j de sub tensiune, tar ta ora 
i 6 și 33 de minute linia a 
i fost închisă. Din acest 
, moment au intrat în acțiu-
• ne oamenii inginerului loan 
1 Szekely din cadrul secției 
' I.F.T.E. Demontarea stiipilor 
! de. electrificare, pentru a 
I face loc de acțiune maca- 
i rolelor s-a făcut intr-un 
' timp record de către elec- 
i tricienii Ion Dobrică, Vasile 
‘ Crcciunescu, Eugen Roșu și 
' alții, conduși de șeful dis. 
I trictului Petroșani, Dumitru
* Duileosa,
' Prin promptitudinea și vL

rel Svichiu, secretarul ce- < 
mitetului de partid — corn- , 
plex C.F.R. Petroșani, in- < 
ginerd Ion Rogojinoiu, J 
directorul întreprinderii de 
construcții coi forate Țimi- j 
șoara, Valentin Mîndruță, 
operator principal în co- ! 
drul R.C.M., cu fost alături < 
cu faptele lor de acești ’ 
erai ai acestei . frumoase ] 
nopți de toamnă. . <

Cind dinspre crestele Pa- ] 
ringului se prelingeau pri- , 
mele raze, vestind începu- ] 
tul unei noi xile și săptă- < 
mini de lucru, muncitorii j 
feroviori sus-amintiți ți toți i 
ceilalți (cărora numai spa- ] 
țiul nu ne permite să te i 
inserăm numele) terminat» ; 
cu o vie satisfacție o săp- ț 
tămînă, încununată sublim l 
de rodul muncii lor de o ' 
zi și... aproape două nopți, <

Nu știm dacă cuvintele j 
au reușit să redea emoția < 
momentelor trăite de acei j 
cîțiva eroi... anonimi. Cert j 
este că prin realizarea pe i 
care și-au înscris-o în pro- < 
pria biografie,- acești oa- ■ 
meni au scris o minunată j 
pagină de eroism, trăită | 
plenar pe frontul muncii. <5

Lucrările de modernizare ■ ÎN ZONA VIITORU- 
a acestei căi rutiere vor LUI CARTIER Petroșani 
fi reluate în anul -Viitor. Nord a început montajul 

structurii de rezistență a 
blocului 113. Este unul din 

-1-, 2 II.-—i prevăzute 
să se construiască aici, 
care vor însuma în final 
120 de garsoniere cu con
fort sporit. în această 

de zonă, în curînd va fi gata 
pentru recepție ultimul 
tronson al blocului 59 B, 
cuprinzînd apartamente cu 
două și cu tref camere.

UNOR AMPLE LUCRĂRI cele 3 blocuri
de renovare, unitatea cu 
autoservire „Alimentara11 
br, 277 din cartierul Braîa 
al orașului Lupeni a fost 
redeschisă. Fondul <’ 
marfă este mai bine orga-' 
nizat, pe standuri ți raioa
ne, astfel îflcît se asigură 
o vînzare mai operativă, 
spre satisfacția cumpără
torilor.

și artistice care ființează \ 
pe lîngă această instituție, | 
Tinerii din întreprinderile 

deși cererea e mare din orașului se pot înscrie la 
partea populației. în aces
te condiții este inexplica
bil de ce nu este deschisă 
de dimineața pînă seara, 
unitatea C.L.F. care „func
ționează11 aici.

■ ÎNSCRIERI. La clu
bul tineretului Vulcan se

■ MICA PIAȚĂ' agro- primesc, încă, înscrieri la 
alimentară; din cartierul . cercurile tehnieo-aplicHtive

Aeroport — Petroșani fi
ințează mai mult cu nu
mele. Puțini producători 
vin aici să-și ofere /marfa,

Cercurile de depanări ra- 
dio-TV, foto, cineclub, pre
cum și la vioară, chitară 

acordeon.

I 
I
I

Rubrică realizată de 
V. S. FENEȘANU

și
tacit 

aceia 
viteză,
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Operativitate maximă în rezolvarea 
urgentă a problemelor termoficării

Considerăm inutil să ne 
mai oprim acum asupra 
cauzelor care au amînat 
transformarea centralelor 
termice din zona cuprinsă 
între străzile Ion Creangă 
și Nicolae Băleescu din 
Petroșani în puncte ter
mice și conectarea acesto
ra la rețeaua de țermofi- 
care. întemeiate speranțe 
ne-a dat însă preocuparea 
Consiliului popular muni
cipal, a conducerii Grupu
lui de șantiere Valea Ji
ului al T.C.H., a Exploată
rii de termoficare, dar mai 

. cu seamă echipele de mun- 
■» citori instalatori pentru 

terminarea montajului și 
punerea în funcțiune a in
stalațiilor care vor asigura 
mai în.tîi încălzirea și apoi 
și apa caldă pentru sutele 
de apartamente din zona 

.menționată a orașului. La 
punctul termic nr. 11 A, 
care va asigura încălzirea 
a aproape 900' de aparta- 

.mente și a instituțiilor din 
zona menționară, l-am în
trebat pe Ion Silimon, șe
ful echipei de instalatori, 
cînd pun în funcțiune in
stalația pentru furnizarea 
de căldură.

Pentru partea joasă, 
adică blocurile cu patru 
nivele din Aleea Poporu
lui și strada V. Roșită, în- 
cepînd chiar de miercuri 
(27 octombrie a.c.), iar la 
blocurile turn — pînă la 
sfîrșitul săptămînii,*

Munca depusă cu multă 
dăruire și peste program iți 
normal de lucru de instala
torii din echipă, din rîndul 
cărora 6e remarcă în mod 
deosebit Ion Silimon, Ni
colae Lungu, Constantin 
Botoșan, Nicolae Puț, Ște- 
fanx*«q»rS. în sprijinul

■ {/’venit sudorii
i Stelian Pencea, Marin Șer- 

ban și Romică Tufiș de la 
I. U. M. Petroșani, cre
dem că reprezintă un su
port sigur, solid pe care 
se baza aprecierea privind 
termenii de punere în

■ funcțiune a instalației pen
tru furnizarea de căldură 
si apă caldă apartamen
telor.

Sigur că muncitorii au 
solicitat să li se pună ia 
dispoziție materialele ne
cesare și să fie sprijiniți 
și în alte forme pentru 

a-și putea respecta cuvîn- 
tul. Directorul Grupului de 
șantiere al T.C.H., ing. 
Dumitru Țurnă, secretarul 
comitetului de partid, Du
mitru Bălan, directorul 
E.T.V.J., ing. Andrei La- 
dislau Gabor și celelalte 
persoane care i-au însoțit, 
au stabilit unele soluții 
la fața locului și au pro
mis tot sprijin ui pentru 
înfăptuirea lor și predarea 
punctului termic. Măsura 
în care toți acești factori 
vor respecta concordanța 
dintre vorbe și fapte se 
va vedea în temperatura 
apartamentelor.

La punctul termic nr. 11 
din aceeași zonă, am dis
cutat cu instalatorul Ion

Pe teme
de sezoa

Punctul termic e 
rețeaua de 'aii-.' 
Se va putea da

••••■■■••(■•a ■■•ni ■■■■■■■>

Drapac șeful, echipei - de 
. la Șantierul nr. 4 Hune
doara, aparținînd grupu
lui de șantiere montaj ca
zane „Vulcan" București.

— Sintem gata. Monta
jul instalațiilor este rea
lizat în proporție de 99,9 
la sută.
legat Ia 
montare.
căldură începind de_ joi 
(28 octombrie a.c.), gu con
diția să ne fie date pen
tru montare mancmetrele 
și termometrele pentru 
controlul funcționării in
stalațiilor. După cite știu 
un delegat al șantierului 
a primit sarcina să pro
cure aparatele necesare și 
sper că Ie va aduce pen
tru a putea pune în func
țiune punctul termic 
furniza căldură și 
caldă locatarilor.

Așadar, și apartamentele 
din blocurile de pe stră
zile I. Creangă, Minerului, 
9 Mai, Aleea Trandafirilor 
vor primi fa aceste, zile 
căldura și apa caldă de 
la noua «ursă. Ultimele 
soluții ca și măsurile ne
cesare pentru încheierea 
montajului și punere» în 
funcțiune a celor două 
puncte termice, care vor 
asigura încălzirea aparta
mentelor șl a instituțiilor 
din zonă au fost concret 

stabilite .și se acționează 
pentru finalizarea lor, spre 
bucuria sutelor de locatari 
din întreaga zonă cuprinsă 
.între străzile I. Creangă și 
N. Băleescu.

Șanse mal puțin apropi
ate de a beneficia de căl
dură au în schimb unită
țile comerciale din cadrul 
halelor agroalimentare ale 
orașului. După cum apre
cia instalatorul Ion Dra- 
pac, a cărui echipă va e- 
xecuta transformarea cen
tralei termice de la hale, 
lucrările vor dura cîteva 
sfiptămîni... din luna no
iembrie. Modificări impor
tante la centrala termică 
din clădirea Direcției co
merciale municipale și de 
extindere a rețelei de ter-
moficare implică și încăl
zirea hotelului „Central", 
precum și a celorlalte in
stituții. Conducerile unită
ților în măsură să gră
bească ritmul de execuție 
a acestor transformări și 
extinderi s-au edificat pe 
teren asupra problemelor 
care trebuie rezolvate, 
stabilit și o parte din 
luțiile necesare. Este 
așteptat ca în atenția 
să rămînă în
înfăptuirea Intr-un

au 
so- 
de 
lor

continuare 
timp 

cât mai scurt a măsurilor 
deja stabilite pentru ca 
atît legatarilor apartamen
telor cit și lucrătorilor in
stituțiilor' din zona res
pectivă să Ii. se asigure 
condițiile necesare de lo
cuit și de muncă.

Toma TAȚARCA

Nu se poate anunța din timp ?
; Este lăudabilă inițiativa 
; conducerii I. C. S. Mixtă

Lupeni, ca prin rotație u- 
nițățile din subordtnea sa 

i să fie reparate și igieni
zate. In, prezent, îă ase- 

; menea reparații se află co
fetăria „Corso" și inagazi- 

’ nul aliments r < u autoser- 
i, vire nr. 277 din cartierul 
f „Vîsccza". Pînă aici toate 

bune și Ia locul lor, doar 
, fiecare dintre noi avem 

pretenția sa intrăm într-un 
magazin curat și ordonat 

. și să fim serviți în mod 
civilizat. Numai că într-o

Magazinul de produse electrice din Petrila (șef de unitate Maria Duminică) este 
una din cele mai solicitate unități comerciale ale I. C. S. M. L Petroșani. De la începu
tul anului ți pină în prezent, harnicul colectiv de lucrători comerciali de aici a desfăcut 
la vtnzare un volum de marfă ce depășește valoric 11 milioane lei, din care aproape 
700 000 lei suplimentar sarcinilor de plan. In imagine, aspect din cadrul magazinului.

NOTE E NOTE R NOTE E NOTE
Ca adevărați gospodari

rea permanentă a curățe
niei pe aleile pietonale 
și întreaga zonă. în ulti
mele acțiuni gospodărești, 
alături de Ana laconi, s-âu 
remarcat' cetățenii Petru 
Jude, Nicolae Bocia, Mir
cea Chirilic. Alexe Furdtii 
și alții. (V.T).

locatarii 
strada 
cu să- 
bilanț 
Aețiti. 

finalizate 
au

Zona blocului nr. 3 din 
strada Venus, cartierul A. 
eroport, inspiră de depar
te o notă de bună gospo
dărire. Promotoarea acțiu
nilor gospodărești și de în- 
frumuseațre desfășurate 
aici cu participarea... largă 
a cetățenilor este pensio
nara Ana laconi. în aceste 
zile de susținută campa
nie electorală, ' 
blocului nr. 3 din 
Venus pot discuta 
tisfacție despre un 
gospodăresc rodnic, 
nile inițiate și 
in vara trecută au avut 
drept rezultat zugrăvirea 
a trei case de scări din 
bloc, văruirea. arborilor 
ornamentali, construirea 
unui gărduleț pentru pro
tejarea zonei verzi aparți
nătoare blocului, întreține- 

dimineață din zilele tre
cute, pe ușile magazinului 
alimentar respectiv, așa, 
pe nepusă masă, cetățenii 
au putut citi: „închis pen
tru zugrăvire și reparații 
interioare". De cînd șl pînă 
cînd, nu se poate at'îa.

Dar cum unele din pro
dusele alimentare se cum
pără pe bază de comandă, 
mulți cetățeni nu le-au 
ridicat în prima parte a 
lunii și pînă se va deschi
de magazinul respectiv 
mai durează o bună bu
cată de timp. Și atunci... ?

Haz de«. necaz
Repetatele sesizări . ale 

locatarilor din blocurile 
nr. 11, 40, 41 și 42 din 
cartierul 8 Martie — Pe
trila, audiențele la consi
liul popular,' la edilii Ora
șului, încă nu au avut 
ecou. Despre ce este vor
ba ? Pe o lungime de zeci 
de metri, strada din fața 
blocurilor respective este 
de mai multe luni băltită 
de ape murdare, de asfalt 
degradat care reține aceas
tă apă și care provoacă 
multe neplăceri cetățenilor 
și conducătorilor auto. Pe 
seama acestei nepăsări lo
catarii din blocuri au în
ceput să facă haz de ne
caz, să se amuze —- dar 
neplăcut pentru gospodarii 
orașului — prin versurile 
trimise redacției : -„De un 
an și o vară/ Curge ne-n- 
cetatA O apă murdară/ 
Greu de suportat/ Iarna 
cînd îngheață/ E patinoar/ 
Vara se dezgheață/ Și din 
nou coșmar/ Intre trotu
are/ dacă vrei să treci/ 
Să ai în picioare/ Clame 
sau twreei".. Cine recepțio
nează- ? (T. R.).

Transportați 
containerele!

într-o scrisoare trimisă 
redacției ni se relatează că 
locatarii- și lucrătorii din 
incinta stației C. F. R. Pe
troșani, precum și cei de 
pe strada din spatele gării 
se văd, vrînd-nevrînid, ne- 
voiți să deșarte reziduuri
le menajere lîngă‘contai
nerele ce stau de mai mul
tă vreme pline fără a fi 
transp-’i-tate. De autentici
tatea celor relatate ne-am 
convins la fața locului. 
Containerele erau intr-ade
văr .pline, iar în jurul lor 

■ grămezi de resturi mena
jere și hîrtii, dovadă că 
pe aici n-au trecut de 
multișor mașinile serviciu
lui de salubritate. Dar 
parcă numai pe .aici ? Pli
ne cu vîrf erau în. ziua de 
21 octombrie și contmerele 
amplasate la cele două ca
pete ale străzii Cuza Vo- : 
dă. în ton cu acestea era 
și containerul de lingă 
măcelăria de unde începe > 
strada Ecaterina Varga, 
precum și cele amplasate 
lingă magazinul alimentar 
și. Școala generală nr. 2 și 
de pe alte străzi din colo
nia de jos. Faptul este 
explicabil. Zilele însorite 
de toamnă i-au îndemnat 
pe Ibcațaiși să-și curețe 
curțile, grădinile, străzile 
și șanțurile din fața 'ea«- 
lbr, în plus copacii își 
scutură frunzele îngălbe
nite pe care oamenii le 
mătură iși peniBu a nu 
polua atmosfera străzilor, 
dîndu-le foc, Ie- due . la 
containere.

FOTOCRITICA LA I. M. LIVEZEN1
O vorbă din bătrînî 

spune că un gospodar se 
cunoaște după curte. 
După această vorbă 
ne-am ghidat și noi, cind 
am întreprins un - raid 
prin incinta minei Live- 
zeni. Șl, ca să nu ne 
ghidăm numai după vor
be, ne-a însoțit și fotore
porterul cu aparatul de 
fotografiat. Oricum, ima
ginile spun mai mult de- 
cît vorbele... Și, iată re
zultatul I Au fost surprin
se o dezordine alarman
tă, tone, zeci de tone de 
metal vechi nevaîorificat, 
utilaje sub cerul liber (a. 
tenție, vine iarna !) și 
multă, mula mizerie. în 
final ne-am amintit o altă 
vorbă : „Pe afară e vop
sit gardu’ și-năuntru...” 
Ce ziceți, tovarăși gos
podari ai minei ?

Bujor MIRCESCU 
Ilustrația Șt NEMECSEK

...Și, bine
înțeles, va- 
goneți, sau 
numai roți de 
vagoneți, a- 
runcate la 
întimplare, 
ceea ce de
notă că spi
ritul de gos
podărire la 
Livezeni nu 
merge ca pe 
roate...

Role pentru benzi, cabluri, plasă de 
sirmă. S-a aruncat tot ce e rău. Rău nu 
e că se aruncă ce e rău. Rău este pentru 
că, in această spărtură de zid s-au acu
mulat grămezi (după cum se vede, cît doi 
oameni I). Vă mai amintiți chemarea „Valo
rificați fierul vechi prin I.C.M.“, tovarăși 
de la mina Livezeni ?

Imagine ■ de... ansamblu. Adică, un ansamblu de 
ansamble... dezasamblate, al căror loc poate fi oriunde 
în altă parte decit in spatele atelierului electromecanic 
al minei Livezeni, in cadrul căruia lucrează foarte 
mulți tineri. Oare nu poate fi organizată o acțiune 
prin care să se descongestioneze această porțiune ?



4 S t ea g al vof a VINERI, 29 OCTOMBRIE 1932

"sj,

TVmemento
FILME

în
t

(Urmare din pag. t)

duse realizate pe, baza teh. 
nologiilor proprii și reu
nite într-o expoziție orga
nizată în secția de micro- 
producție a institutului ; 
semifabricate de alamă, ca
talizatori, electrozi, anozi 
solubili de cadmiu, pul
beri pentru pieșe sinter}-: 
zate, bare trase.

în cursul vizitei, secreta
rul general al partidului a 
cerut explicații în legătu
rii cu 'modul de organizare 
a activității institutului, s-a 
interesat îndeaproape de 
funcționarea stațiilor-pilot, 
de rapiditatea cu care so
luțiile tehnologice defini
tivate de institut trec în 
faza producției industriale.

Tovarășul Ni c o 1 â e 
. Ceauș.escu a sintetizat, în 

prezența reprezentanților 
conducerii instituitului, cbn- 
eluziile vizitei,., formulind 

. totodată o serie, de obser
vații; de .’indicații șireco
mandări.

Impresiile pe ansamblu 
•int bune, a spus secreta
rul general al partidului, 
a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ritmul 
de rezolvare a temelor din 
programul de cercetare 
este încă prea lent în ra
port cu cerințele economi
ei naționale, cu imperati
vele revoluției tehnico-ști- 

■ ințjfice. Atrăgînd atenția 
Că se află’ în studiu irrtr-a- 
devar multe probleme în 
același timp, dar finaliza
rea lor întârzie, secretarul 
general al partidului a in
sistat asupra necesității de 
a se ' grăbi definitivarea 
procedeelor tehnologice e- 
xistente în plan, găsirea 
de soluții eu randament 
maxim, de cea mai înaltă 
eficiență, care 'să conducă 
lă reducerea: substanțialei a 
consumurilor de materii 
prime, de energie și com
bustibili, Ținînd seama de.

necesitatea scurtării ciclu
lui cercetare-producție, s-a 
cerut să se ia măsurile ne
cesare pentru organizarea 
pe baze industriale atît a 
activității în stația-pilot 
cit și a mieii producții în 
cadrul institutului în con- 

uzi- 
pre- 
via- 
teh-

diții similare celor din 
nă, creîndu-se astfel 
mise pentru concluzii 
bile în faza utilizării

"nologiilor respective in în
treprinderi.

în ceea pe privește pro
ducția prevăzută
„diferite metale și 
aje, . tovarășul

in- 
acest

pentru 
ali-

Nicolae 
Ceaușescu a combătut ide-
ea planificării unor nivele 
care să vizeze doar aco
perirea consumurilor 
terne. S-a cerut,' .în
sens, proiectarea de capa
cități de producție 
bile să satisfacă pe de-a-n- 
tregul nevoilț» economiei 
naționale, dar să se asi
gure și disponibilități cit 
măi niari pentru export.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că, 
pornind de la sarcinile im
portante ce revin institu
tului, se impune o colabo
rare strînsă la nivelul mi
nisterului de resort cu alte 
ministere și instituții cen
trale ce trebuie să susțină 
efortul de rezolvare a a- 
eestora.

T o V a r ă ș u.l 
Ceaușescu a indicat să se
in tocmească uri program 
cuprinzător privind sarci
nile multiple ce trebuie re
zolvate de institut în peri
oada imediat următoare și 
î.n .perspectivă, insistînd in 
mod deosebit asupra eerin- - 
ței ea termenele de solit- 
țipnaTe a temelor' de cer
cetare să fie cit 
se . posibil. '

în continuare 
z i t at ă c u noseb ta

capa-

Nicolae

a fost vi- 
îritrepri n. 

dcre „NeferăTȚ Imitate carte 
constituie prin ' specificul

săli, un unicat în industria 
noastră.

Gazdele informează des
pre principalele preocupări 
ale .oamenilor muncii de 
aici, între care un loc cen
tral îl ocupă valorificarea 
eu maximum de eficiență 
a resurselor de minereuri, 
precum și a 
refolosibile.

Secretarul 
partidului este 
datorită dezvoltării capa-, 
citaților de producție și u- 
țilizării unor tehnologii 
moderne, la „Neferal“ se 
realizează în prezent toa
te aliajele pentru- turnăto
riile din industria con
strucțiilor de mașini, tran
sporturi, aliajele de anti- 
fricțiune, de lipit, cele des
tinate tipografiilor, pro
ducțiilor de acumulatoare.

Vizitarea secției de ’ cu
pru șl : aliaje din cupru e- 
vidențiază dotarea ei cu 
utilaje moderne, concepu
te și executate de specia
liștii din țara noastră,. Se 

;' remarcă în același ținip' o 
serie de produse noi. asi
milate în producția curen
tă pe baza cercetărilor 
proprii, care . au avut în 
vedere valorificarea corn-, 
plexă a minereurilor. Gaz
dele au raportat că la ma-

a- 
p rec.um 
experi- 
funda_ 
a aco- 

economiei 
— este dublată 

de preocuparea de a lărgi 
și diversifica oferta pen- 

■' tru piața exterriă. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu ă 
cerut să se ia măsuri pen
tru: sporirea exportului de 
produse dim metale nefe
roase',. în’condiții de efi
ciență, precum și pentru

- diminuarea în continuare ■ 
a importurilor.
. Preocuparea pentru 

doptarca unor metode teh. 
nologice de mare produc
tivitate și eficiență este e- 
yidentă și în celelalte 

.„secții ,vizitate — cea dea.
■■lîăje din plumb și zinc și
■ KMa •«■M m m m M■

materialelor

general al 
informat că

jeritateă sortimentelor 
ilate în fabricație, 
și la n >ile produse 
mentale, sarcina' 
mentala — cea de 
peri cerințele 
naționale

a-

DUMINICA, 31 octombrie LUN1, 1 noiembrie

8,00. Consultații pentru în- 
vățămîntul seral.

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

10,00 Viața satului. '
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
18,25 Ziua mondială a. eco

nomiilor.
.18,35 Micul ecran pentru 

cei mici. ' ■:f m
19,00 Telejurnal.
19,20 Carnet electoral.
19.30 Sub semnul 

nieî frățești, 
tovarășului 
Ceaușescu și
rășci Elena Ceaușescu 
în Iugoslavia.

20,00 Cîntarea României. 
Județul Ialomița.
Film artistic. Can
didatul din East Mil
ton. Producție a stu
diourilor engleze. 
Telejurnal.
George Enescu — 
„Poema Română*1.

priete-
Vizita 

Nicolae 
a tova-

20,50

15,00
15,05

Telex.
Emisiune in limba 
maghiară.
1 001 de seri, 
închiderea progra- 
mului. ’■:: :: • - - 20,30

20,25
20,45

20,00 Telejurnal.; U
20,20 Carnet electoral.
20,25 Panoramic economic.
21,00 Tezaur folcloric. . .
21,30 Roman foileton. Do

cherii. Producție a 
studiourilor engleze.

22,00 Telejurnal.

MARȚI, 2 noiembrie

11,00 Telex.
11.05 Profesiunile cincina

lului.
Roman foileton. Do
cherii. Episodul I.'
Muzică populară in
strumentală, / 
Panoramic economic. 

.12,5.0 Album coral.
16,00 Telex. ::T 
16,05 Viața scolii,
16,25 Clubul

12,00

12,25

20,00

nar la Țebea 
Cabinet profesional. - 
Civica’ol'Ț'' •
1 001 de seri, 
închiderea progra
mului. oi.i.: ,
Telejurnal,
Unmetefecte ral. - 
Ancheta TV. ' 
Teatru în serial ; 
scrisoare pierdută

cea de carburi metalice și 
plăcuțe dure.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului le sînt 
prezentate cele mai noi 
procedee de lucru, modul 
de organizare a fluxurilor 
de fabricație. Dintre aces
tea reține atenția o teh- 

. nblogie de deosebită va
loare economică — cea de 

‘ recuperare a aliajelor 
; dure. ■

Apreciind rezultatele ob
ținute, secretarul general 
al partidului a indicat să 
se asigure, cu capacitățile 
existente, întrdgul necesar 
de pulberi metalice pen
tru întreprinderile prelu
crătoare. S-a eerut. totoda
tă să se extindă colabora- 

: rea întreprinderii cu In
stitutul de cercetări pentru 
chimie anorganică și meta
le neferoase, ale cărui 
cercetări pot fi experimen
tate în instalațiile de la ' 
„Neferal11.

La sfîrșitul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
felicitat colectivul între
prinderii pentru succesele 
Înregistrate și i-a urat să 

. persevereze în acțiunea de 
valorificare complexă și e- 
ficientă a resurselor de 
metale neferoase, ț
jLa plecare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost însoțiți de puternice 
aplauze și îndelungi ova
ții. în această atmosferă 
emoțidhăntă, de vibrant 
patriotism, in carte s-a 
desfășurat vizita de lucrii 
a secretarului general’ al 
partidului, oamenii mun

cii de pe această platfor
mă industrială a Capita
lei au dat glas Încă o dată 
încrederii neclintite în po
litica partidului și statu
lui nostru, voinței de a o 
transpune în fapte, de a 
contribui eu întreaga lor 
capacitate creatoare la 
continua întărire a Româ
niei socialiste.

■ M M M M M M
20,00

20,2'0

20,35
20.55
i

O
de 22,00

I

! 
i

PETROȘANI — 7 No
iembrie: O fată fericită; 
Unirea s Angela merge 
mal departe. / ț ;

PETR1LA : Un glonte 
rătăcit , . ;o
, LONEA : Liniștea din 
adincuri. ;

ANINOASA : Tranda
firul galben.

VULCAN : Bunul 
vecin Sam, I—II.

LUPENI — Cultural: 
Inghițltorul de săbii.

meu

15,00 Telex ; 15.05 Pro
filuri școlare ; 15,25 La
volan — emisiune pen
tru conducătorii auto ; 
15,35 Emisiune în limba 
germană; 17,25 Muzică
ușoară din Turcia. Cîntă 
Ajda Pekan ; 17,50 1001 
de seri 
programului; 20,00 Tele
jurnal ; 20,20 Carnet e- 
lectoral; 20,25 Aetuălita- 
tea economică ; 20,35 Ca. 
dran mondial ; 21,00 In
vitată în studioul nostru ; 
soprana Silvia Voinea ; 
21,15 Film artistic ; „Po
dul lui Adam Rush" ; 
22,00 Telejurnal.

i
; 18,00 închiderea |

î

>

r
t

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ălt- 
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ

contribuiai la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

-*1 Wfcî

Telejurnal. Carnet e- 
lectoral.
Actualitatea econo
mică. .
Dialogul faptelor. 
Teatru în serial, 
scrisoare pierdută
Ion Luca Caragiale. 
Ultima parte.
Telejurnal.

aiiiiiiiiuiiiiiiiuuiiiiiiiiniiiuiiuiiiuuimin

O 
de 20,45

21,10

PROGRAMUL Țy
Ion Luca Caragiule. JOI, 4 noiembrie

MIERCURI, 3 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 Școala

. .școală ,....__  _.
16,35 Viața culturală.

satului 
pentru sat.

17,20 Tragerea pronoexpres,
17,30 Cărți și idei.
17,50 1.001 de’seri.

p rog fa-
. tineretului.

Cenaclul Flacăra al 1.8,00 închiderea
tineretului revoluțio- mtilui.

21,40
22,00

Studioul tineretului, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Carnet electoral. 
Actualitatea econo
mică, ' - .'
Serial științific. Cor
pul umani '
Meridianele cînțecu- 
lul.J t
Dezbateri culturale. 
Telejurnal.

VINERI, 5 noiembrie ' 
' • •'■ . ' .' . * '. .- ■ 
1.5,00 Telex.
15,05 Colocvii pedagogice.
15,30
15,40

17,3511,00 Telex,
11,05 Școala contemporană.
11,25 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 
27. . '.fc

.12,15 Pași de viață lungă. .
12,45 Cîntece vechi și noi 20,00 

din Maramureș. ' 20.20
20,30
20,55

16,00 Telex, '
16,05 Profesiunile 

naiului,
16,25 Stadion,

cinci-

Tragerea loto.
Emisiune în limbă 
germană.
La volan. Emisiune 
pentru conducătorii 
auto.
1001 de seri.17,50

18,00 închiderea; programu
lui.
Telejurnal. 
Carnet electoral. 
Cadran mondial. ' 
Codrule, codruțule. 
Melodii lirice pe ver
suri de Mihai limi-

nescu.
21,10 Film artistic. Mărtu

rie mincinoasă. Pro
ducție a studiourilor 
.americane.

22,00 Telejurnal. țjt

SIMBAtA, 6 noiembrie

11,55

12.20
1.3,00

11,00 Telex. . '
11,05 Film artiștii:. Măr

turie mincinoasă.
Din 'tn area carte a 
patriei, . *
Ora de muzică.
La șfîrșit de săptă- 
mînă.

18,35 Săptămâna politică.
18,50 1 001 de seri. . jrf 
19,00 Telejurnal.
19.20 Carnet electoral, T,;
19.30 Teleenciclopedta.. -
20,00 Intîlnirea cu opera,

opereta și băietul.
20.30 Film serial.

si umbre.
29.

21.20 Meridianele
lui și cântecului.

22,10 Telejurnal.
22.20 Romanțe și cîntece' 

de voie bună.

Lumini
Episodul

mnortu
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