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Al MUNCII, CONSTRUCTORI 
ROMÂNIE! SOCIALISTE !.
cu toții conștienți că de munca 

noastră depinde bunăstarea noastră *• Rea
lizarea programului de dezvoltare economi
că și socială a țării să devină una din înda
toririle de cea mai înaltă răspundere ale 
fiecărui colectiv de întreprindere, ale fiecărui 
om al muncii — pentru că aceasta și numai 
aceasta este calea sporirii continue a avu
ției 
trai

naționale, calea ridicării nivelului de 
material și spiritual al întregului popor!

DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl 
UNITĂȚII SOCIALISTE *’

COTE ÎNALTE cinciși sec- minel
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Eforturile colectivului 
au fost concretizate 

în bonificațiimăsurile stabilite atunci se numără intensificarea alegerii sterilului în abataje și depunerea lui pe vatră, intensificarea claubajului la suprafață prin permanentizarea a 3 oameni pe schimb, instalația de curățit văgo- neți să fie în permanentă stare de funcționare, punerea în funcțiune . a stațiilor de pompe dc la orizontul 350 din blocurile III și IV, captarea apelor din abatajele cu infiltrații mari și cea mai importantă lucrare era •separarea fluxului de

în primul semestru al acestui an mina Dîlja a fost penalizată cu peste 14 000 tone de cărbune pentru neîncadrarea în indicatorii de calitate. Procentul de cenușă a ■ fost depășit în medie cu trei puncte, iar umidita tea cu două puncte. A- eeastă penalizare a constituit uh semnal dc alarmă pentru conducerea colectivă a* minei, pentru șefii de sectoare, maiștrii și factorii de răspundere cu calitatea. Au fost . analizate cauzele care au dus la aceste penalizări, v ___ ... _______ ..au fost căutate soluții, ea-.' transport al sterilului, de re să ducă la îmbunătățirea-acestei stări de lucruri, s-au făcut propuneri care au constituit un plan de măsuri aprobat de c.o.m., la începutul lunii iunie. Printre

Ieri dimineață, sectoare productive II, III, V și VII — torul carieră ale Lupeni raportau depășireasarcinilor fizice din a- ceastă lună la producția de cărbune eocsificabil, extrăgînd cantități .intre 23 și 936 de tone peste prevederi. Realizările cele mai rodnice le înregistrează colectivul sectorului II1, sector în care gradul de mecanizare al operațiilor de 7abata.ro și de înaintare este deosebit de ridicat. „Virfuri" ale producției zilnice pe abataj — 600 to- ne/zi — și ale productivității muncii — 16 tone/post — obțin ortacii șefului de brigadă Matiuș Laslo, din același sector, care ploatează cu înaltăpondere și multă pricepere un complex mecanizat de susținere și tăiere — susținere de tip SMA-2, fa bficată la I.U.M. Petroșani
ex- răs-

La zi, în campania electorală

Intiln irite candidatilor
!. de deputați cu alegătorii, 

amplu și fructuos 
dialog de lucru

aceste conli-ă se desfășoare întâlniri ale alegătorilor cu candidații Frontului Democrației și 11- nității Socialiste, in vederea apropiatelor alegeri de la 21 noiembrie. Organizate în circumscripții electorale, pe străzi și grupuri de străzi, în unități economice și instituții, fiecare întâlnire prilejuiește — în spiritul vibrantului Apel al Frontului Democrației și Unității Socialiste — o expresivă sinteză a înfăptuirilor conbmice din legislatură a populare municipal, orășenești și. Comunale Și o
dinamicii social-e- . actuala consiliilor

conturare a viitoarelor realizări «are pornes» de la sugestiile și propunerile oamenilor muncii, In Valea Jiului au avut loc 162 de întâlniri ale alegătorilor cu candidați din circumscripțiile electorale municipale, 77 de candidați din. cele orășenești -și 34 de candidați în circumscripțiile . comunale. La aceste dialoguri de lucru -au. participat pește 11000 cetățeni din municipiu. Despre semnificația politică si socială a alegerilor în consiliile populare municipale, ■ oră- senești și comunale au vorbit 427 de alegători care au făcut:263 i

propuneri pentru perfecționarea vieții socia l- culturale și modalitățile concrete pentru obținerea unei calități su- - perioare în îndeplinirea planului de dezvoltare soCiaL-cconomică ni profil teritorial..Propunerile vizează o largă arie tematică, constituind tot atîtea . direcții de acțiune în activitatea deputaților care vor fi aleși la 21 de noiembrie. Desfășurate într-un autentic dialog de lucru constructiv și cu deplină responsabilitate civică, întâlnirile alegătorilor cu candidații de deputați continuă, în localitățile de municipiului.
fluxul de . transport „al cărbunelui. Bineînțeles o parte din aceste ameria-

Imagine' citadină 
cel mai modern cartier 
al orașului Vulcan 
Coroești.

(Continuare in pag. a 2~a)

Fiecare an, fiecare ÎP yenimenț de scamă din viața țării, reprezintă un i prilej .de bilanț pe fun- ’ , dalul profundelor mutații pe care le marchează trecerea timpului în devenirea localităților din Valea cărbunelui. Apropia- l tele alegeri de deputați ' au pentru orașul Vulcan o. semnificație ? deosebită. Față dc alegerile care au avut ipc cu doi ani în urmă. la alegerile ce vor avea Ioc» peste 2 suptă tiiîni orașul Vulcan se prezintă cu două circumscripții electorale în plus. Deci, ți crescut orașul, a

In orașul Vulcan

sporit numărul , locuitorilor săi., Judecind acest „amănunt- în strînsă con- . cordanță . cu amplificarea și diversificarea vieții social-ecohomice a a- . vestei 7 vechi urbe muncitorești condamnate dispariției de către cirinui- terii altor vremuri, a a cestet așezări tare • di’ri fostă „cbmli.ă a pe.isvz- nurflor“ a devenit urmi din puternicele centre induși:’ale și perlă ' urbanistică'' a Văii Jiului,7,«a- mănuntul" se prezintă Ja adevărata lui valoare.

ciențelor — am avut lejul să reținem detalii dintr-o avută zilele trecute primăria orașului, constructori,
P*' ■ cîtcva discuție : ‘la între proiectanți și .oficialitățile locale. In acest an Vulcanul se îmbogăți cu 574 de parlamente din care sînt recuperate din

Schimbul condus de 
minerul Alexandru Ilă- 
lăușțan din cadrul bri
găzii Iui Vasile lușan, 
de la sectorul I al între

prinderii minjere Lupeni.

în pagina a 3-a

Competența, cutezan
ța revoluționară, spiri
tul de inițiativă 
TRASATURI DEFINI
TORII ALE TINERILOR 
VĂII JIULUI,

Azi, la Uricani, schimb de experiența pe tema 
muncii politico-educative" :.'Azi,"la I.M. Uricani are loc o consfătuire eu caracter de schimb de experiență pe tenia muncii politico-educative în sprijinul producției, -- Participă președinții comisiilor propagandiștilor și agitatorilor, activul de propagandă din cadrul unităților miniere din. Valea Jiului, secretarii eu problemele de propagandă de la comitetele-orășenești de partid.. ... în cadrul consfătuirii se vor dezbate referate pe tenia folosirii eît măi eficiente a activității poli tico-educative de, masă, a învățămîntului politico ideologic îh stimularea .eforturilor colectivelor «I muncă pentru realizarea și depășirea sarcinilor d plan, a' angajamentelor de întrecere^ forme ale edu cației materialisi-științifice. ;în vederea scliiumuiui d< experiență, gazdele, comisia propagandiștilor și agitatorilor de la I.M. Uricani, au pregătit o expoziții cu edițiile, gazetei de perete „Minerul:1 și cu materiale!»- ilustrative folosite' în activitatea <ie propagandă. -: • ■ -

tui fenomen specific a- nilor noștri, stau profundele schimbări în baza economică : dezvoltareaîntreprinderilor miniere, a uzinelor de preparare, energetice, de construcții de mașini, a fabricii de confecții și per- rnanentîza rea șantierelor care amplifică mereu rețeaua unităților social- 200 au fost predateculturale, ale întemeieri- ■lor ed ilitar-urbanistiee.Despre aceste întemeieri, despre ritmul și sta- . diul lor de finalizare pe măsura exigențelor aces- Vulcanul întinerește.' tui ultim trimestru al a- Desigur, la temelia aces- nului— trimestrul

va■ a-236’81, din ur*
(Continuare in pag. a 2-a)
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fo inițiativă confirmată de viață

Contul
■«

colector
al sectoruluiColectivul sectorului III al întreprinderii miniere Petrila dispune de necesare anul bune, prezent sectorul s o producție su-

toate condițiile peritru a încheia 1982 eu realizări Pină in a extras pjimentară de peste 7400 tone de cărbune, obținu- j tâ îh principal pe seama . creșterii productivității ; muncii și organizării superioare a producției.’ Consemnăm că în aceeași măsură sectorul înregistrează și pe plan financiar rezultate bune, încadrîndu-sc în toți indicatorii planificați. Sînti create condiții să se ob- ■țină ' importante economii pe tona de cărbune extrasă, fapt cp dovedește stăruința cu care s-a acționat în cadrul acestui colectiv pentru cultivarea spiritului de gospodărire, pentru folosirea cu chibzuință a .matei ialelor necesare în procesul de extracție. încă o dată ..contul colector 
de economii al sectorului" se dovedește oportun, constituind soluția bunei gospodăriri a tuturor valorilor și bănești sectorului.— în cursul introdus tavanul de■ zistență cu grinzi îngropate în vatră, ne-a declarat recent șeful sectorului, ing. Ion Vasile, pre- cizînd că noua tehnologie conduce la însemnate economii de material lemnos. A sporit preocuparea întregului colectiv pentru recuperarea și re- folosirea în cantități mari a unor materiale. De pil-

dă, la armături se lucrează cu o mare cantitate de TH recuperate. Pe baza unei gîndiri conomfce înaintate, re este tot mai mult primată membrilor lectivului, problema nci gospodăriri este zută în întregul ci, că se acționează și tru buna întreținere căilor de acces, pentru calitatea corespunzătoare a lucrărilor, ca să nu fie nevoie de lucrări suplimentare, pentru remedierea unor deficiențe, deci ca să nu fie nevoie de cheltuieli peste cele ________ planificate. Sînt avute 
LA SECTORUL III în vedere și 1
AL LM PETRILA alter resurse. de economisire, cum ar fi de pildă fondul de timp,' creșterea - gradului de pregătire profesională a cadrelor — care influențează, direct sau indirect, rezultatele economice ale sectorului.Am dorit să aflăm cine sînt principalii susținători ai ideii de economi- , sire în cadrul acestui colectiv. Fără să ezite, j șeful de sector i-a numit pe maistrul minier principal Nicoiae Focșănea- nu, care, este și secretarul comitetului de partid pe sector. Inițiativa este, de asemenea, susținută de alți maiștri — Petre Colda, Csibi Francisc, Gheorghe Constăndoiu, precum și de șefii . de brigadă și de schimb care s-au învățat tot mai mult să gîndească prin prisma cerințelor de economisire, să acționeze ca buni gospodari ai avuției, sectorului. !

Ion MUSTAȚA

bună

materiale repartizateanului amre-

NOTA

pen-a

„Ca-
inipiegatul

Odată cu urarea 
le bună _
de mișcare Dumitru Ie
pure de la stația C.F.R. 
Petroșani, dă plecarea 
unui tren de persoane 
condus de mecanicul de 
locomotivă Alexandru 
Abrodean și ajutorul lui 
Viorel Crișan.

Foto : Ioan BALOT

Stpă sau borș?Constantin Cojocaru din Aninoasa, strada Izvorului nr. 3. ne-a prezentat mai multe plicuri cu supe și ciorbe concentrate. Pre- zentîndu-le, omul se întreba pe bună dreptate : „ce conțin aceste plicuri, supă sau borș" ?. Am consultat împreună cîteva plicuri. Pe învelișul exterior al u- nui plic scria clar : „Supă de pasăre". Pe hîrtia plicului în care se afla concentratul era menționat: „Supă de vită", 5,50 lei, corectat— 7,75 lei. Pe învelișul exterior al altui plic scria : „Borș cu carne", 5,25 lei tipărit, corectat — 7,50 lei, iar pe plicul eu concentratul se menționa : „Supă de pasăre". Pe alt plic scria : „Supă cu orez", pentru ca în interior să conțină supă de pasăre. Am depistat și un „plic corect" : „Supă de văcuță cu fidea";• „Am mîncat supă, cînd any dorit borș, și invers" — ne spunea zîmbind pensionarul Constantin Cojocaru. ■Proveniența plicurilor cu borșurile „încurcate" — l.P.I.L.F. Oltenița. (V.T.)

'Urmare dtn pag 1) tre lucrătorii consiliului’ : popular a respectării graficului de execuție, în sprijinul acordat șantierelor în tot cursul anului de către unitățile economice din oraș, priri forță de muncă prin acțiunile patriotică ale altor cetățeniajuta constructorul la lu-
iwwînnuifuuutfitiiMui 

IN ORAȘUL 
VULCAN 

iiiiliiininimmuirKimi"

apartamente. Deci bogat în noi intern îmbogățirea edili tar-gospodă- rești, un an ca toți cei- a că
t că 138, un an , meieri,, -zestrei

Eforturile colectivului au fost 
concretizate în bonificații

, lalț.i din istoria nouă , Vulcanului. Pentrucele 574 apartamente , noi, ca și noua librărie, 1 farmacia, un magazin 1 Gostat, un rezervor de a- , pă de mare capacitate, 1 lucrările de finalizare a , legăturii pe bulevardul , Victoriei între ansam- , blurile de blocuri 336 și 1 449, toate creații ale a- 1 cestui an, se adaugă ce- , lor aproape 8000 de a- 1 partamente șl celorlal- i te edificii social-cultura- , le construite în Vulcanul> renăscut. Dar, dincolo de> valoarea de bilanț a noi-> lor întemeieri, ele repre- 1. zintă un succes atît al 1 constructorilor, cit șl al> edililor, confirmînd preo-> cuparea constantă a or- L ganului local al puterii 1 de stat, al cetățenilor, 1 pentru ca planul de cons- 1 trucții pe acest an să fie 1 realizat integral. Aceste ’ preocupări s-au materia- , lizat în analizele săptă- , tninale în cadrul coman- 1 damentului de investiții ' asupra stadiului de reali- , zare a Obiectivelor. în , urmărirea efectivă de câ

și utilaje, de muncă tinerilor și pentru a

săpături,' ca- alte lucrăriconstituie un
arările de nallzări și aferente.Anul ’82an cu realizări de vîrf în investiții. Pentru a se atinge aceste realizări cetățenii — beneficiarii noilor apartamente au efectuat în acest an peste 36 400 ore de muncă patriotică. La acestea se a- daugă orele prestate cetățeni pe șantierele podărești care s-au tețializat în zeci debiective și lucrări edilitare a căror valoare se ridică la peste 41 milioa-

ne lei. Nu mai departe, sîmbăta trecută și duminică, 10 000 de cetățeni, răspunzînd chemării primăriei, au participat la înfrumusețarea orașilmIată un exemplu tăbc- vent al implicării active a maselor de cetățeni în efortul constructiv" , al dezvoltării și ridicării gradului de civilizație al urbei în care muncesc și trăiesc. La 21 noiembrie ei vor vota pentru continuarea, în ritm susținut, a acestei dezvoltări. în cadrul întîinirilor cu cei cc-i vor reprezenta , în noua legislatură, cetățenii fac zeci de propuneri care privesc tocmai ile dezvoltării și . musețării orașului itor. Tot în acest tot zilele trecute, o:asului au finalizat constructorul și. tantul programul tițiilor pe- viitorul S-au stabilit acțiuni pentru fundației

(Urmare Un pag Ij
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detalj- înfru- 1 în vi- 1 sens și edilii cu , proiec- , inves- , an. i amănunțit ( atacarea i construcțiilor , din viitorul an; pentru ( ca în timpul sezonului i rece, șantierele să aibă ,4 front de lucru închis, ca 1 execuțiile să nu stagneze. , Edilii și cetățenii pri- I vesc înainte și acționea- , ză pe măsură ca și în vi- < itor Vulcanul să-șl tinue ascensiunea noi împliniri. con- \spre- '
^±3fleetă în planul financiar al întreprinderii prin 421 mii Ici.Constituie un lucru bun îmbunătățirea cărbunelui. O însă care trebuie 6ă valorificată în re la I.M. țȘlja este îmbunătățirea procentului ‘ de umiditate, care tre- , buie să scadă cel puțin ■ la nivelul planificat (8 %) prin intensificarea captă- ’> rilor de apă de la abata- 1 jele cu infiltrații mari.De asemenea, trebuie i intensificate eforturile ’ de reducere și mai accentuată a procentului de cenușă astfel îneît minerii de aici să beneficieze în continuare de noi bonificații în cele două luni care au mai rămas din acest an pentru a reduce la maxim pe- tiv, 317 tone de cărbune. cîe^7*acHvitlțH"Vecono- J Aceste bonificații se re- mice.

parate. O dată cu separarea fluxurilor , de transport,. calitatea cărbunelui s-a îmbunătățit. A scăzut cu aproximativ patru puncte procentul de cenușă în următoarele două Juni, ajungîn- du-se la 34,1 și, respectiv, 34,6, adică mai mică cu. aproape două puncte de Cit cea planificată (36 %). Totodată au fost puse în funcțiune și stațiile de pompe de la orizontul 350 făcînd să scadă procentul de umiditate la 9.3 și, respectiv, 9,1 la sută (nu- ■ mai cu un punct mai mult decît nivelul planificat). Datorită procentului de

jări necesitau un volum mare de lucru și nu se puteau rezolva imediat, motiv pentru care s-au stabilit termene de rezolvare, eșalonat, cu responsabilități precise. S-a trecut imediat la alegerea șistului vizibil în a- bataje și s-a -intensificat claubajul, lucru care s-a resimțit din plin în următoarele două luni (iulie și august) cînd centul de cenușă a ZUt la 38,2, față de cît s-a realizat în medie în primul semestru. Penalizările au scăzut șl ele la 1740 tone respectiv la 1327 tone. Dar a- ceasta nu a mulțumit co- nile septembrie și oc- lectivul, dimpotrivă au tombrie, minerii de lafost urgentate lucrările Dflja au primit bonifica-stabilite în luna iunie ast- ... , t , rpanpr « fel că la sfîrșitul lunii J nalizările și % crește efi-august cele două fluxuri de transport au fost se-

calității rezervă fie continua-
Răspundem cititorilor

• AURICA NASTULEA, 
Petroșani: Sîntem în căutarea răspunsurilor la numeroasele dv. întrebări. Cînd vom fi în posesia lor, vi le vom comunica, însă poate nu’ chiar „e- xact și precis", cum ■ doriți dv.

pro- scă- 39,4 scăderii ...--------... _ cenușă,sub cel planificat, în lunile septembrie și

• CORNELIA MUN
TEAN, Petroșani : Am fost asigurați de către, factorii cpmpetențt de la E.G.C.L, Petroșani, cu care ara luat legătura, că pînă miercuri, 3 noiembrie a.c., vor fi repartizați’ sobari și instalatori pentru efectuarea reparațiilor necesare la a- partamentul dv. Este însă . exagerată stăruința cu care susțineți că în cadrul reparațiilor capitale care

se fac la blocul nr. 2 din de nimic justificate dupăstrada 9 Mai, muncitorii părerea noastră, în ce pri-fac ce vor și cum vor ei. vește coacerea plinii (crudă sau arsă), forma de prezentare șî gustul el. Fabrica a fost atenționată asupra acestor scăderi. In ce ne privește, vă asigurăm că ne vom preocupa în continuare ca de la brutari la consumatori să a- jungă numai pîine de bună calitate.

• VIORICA BALAJ, Petroșani : Puteați proceda la distribuirea langoșilor pentru abonațîi de la mi- crocantina lotului T.C. lnd. Brașov în modul în care o faceți în prezent și î- nainte de critica apărută în ziar, adică înainte de deschiderea ghișeului. E- ra necesară, deci, critica. Dar mai bine mai tîrziu, apropo de măsura luată de dv., decît niciodată. S.I., Petroșani ; Am reținut observația dva eăio deși tardivă, este justă. Tardivă, deoarece în mo-
• TUDOR BRAILA, Vul- mentu! sosirii ei, în redac- 

can : După cum ați constatat, ne-am ocupat și a- vem în atenție în continuare calitatea plinii. Sint, intr-adevăr unele scăderi,
ție se sesizaseră aspectele pe care le semnalați și se dispuseseră măsurile necesare pentru ,ca să fie prc- întîmpinate pe viitor.

I 
I 
I

spectacolul a fost' prezen- troșani tradiționalul tat la Petroșani, azi Lonea si joi la Lupeni.■ LA PARTERUL BLOCULUI 17 A de pe Bulevardul Victoriei din Vul-
crocantine — au fost însi- lozate 163 tone de cartofi, 16,5 tone ceapă, 24,5 tone varză, 12 tone mere și alte produse. O contribuție însemnată la desfășurarea pregătirilor de iarnă revi- can a fost deschisă o nouă ne membrelor comisiei de femei a I.M. Lupeni, în frunte cu președinta comisiei Maria Condoiu.■ TURNEU. începînd sionist „Doina Gorjului", din Tg. Jiu, organizează un turneu prin Valea Jiului, cu spectacolul „Gorju- ta aceasta a avut loc le, stea între stele“. .... ‘ '

- ■ CAMARILE TOAMNEI* După cum ne-a spus tovarășul Radu Smaranda, responsabilul cantinei I.M. Lupeni — cantină care a- sigură prepararea hranei tuTte a' mSlorX61 L^ dArV^bluf"^ peni și Bârbăteni, precum și pentru un număr mare de abonați care servescL masa aici și la două mi-

ți nita tea capacitate pen-

„Bal la al bobocilor1-. Participarea în număr mare, atît a „bobocilor" cit șl a studenților mai mări, a condus la reușita acestei acțiuni, organizată de C.U.A.S.C. și anul-V. în urma probelor (mai mult sau mai puțin e- dificatoare) „Miss Boboc"

rea amenajării pîrtiei <’ schi de pe dealul Citera. Pe lingă nivelarea terenului, ei au transportat ...... .----------montat primele elemente ze și mai mult grupele de -----.* ... , vînători la organizarea de
de vînătorilof și bucuria mistreților, primele acțiuni au fost infructuoase. A- și ceasta trebuie să mobilize-

unitate Gostat, dispune de j> corespunzătoare atît .tru depozitare, cît și pen- -4 fost aleasă studenta No- tru desfacerea șl fructelor, a preparatelor de carne.■ BALUL BOBOCILOR.Ca în fiecare an, și de da-_ ' ' ' ■ iaIeri, Institutul de mine, din Pe-
legumelor ra Capocean. (S. NEMEȘ)■ VINE IARNA. Duminică, iubitori ai sporturilor albe de la mina Lonea și de la școala din localitate, au întreprins o acțiune vo- luntar-patriotică în vede

ale , viitoarei stații de ac- j* _______  —ționare a baby-schiului pe vînători pentru realizarea care-l vor realiza pentru sarcinilor la indicatorul „carne", în care, după cum se știe, cea de mistreț deține ponderea.
care-1 vor realiza apropiatul sezon hibernal.■ ÎN URMĂRIREA MISTREȚILOR. Duminică, 7 noiembrie, pe fondurile speciale de vinătoare și pescuit sportiv din Petroșani, s-au Organizat primele ieșiri în teren, în grup, din noul sezon, pe urmele mistreților. Spre necazul

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU
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Tineri al României socialiste!
Frontul Democrației și Unității So

cialiste vâ cheamă pe voi, viitorul na
țiunii noastre socialiste, să participați 
cu entuziasm, "hărnicie și spirit inven
tiv la întregul efort depus de popor 
pentru continua dezvoltare economico- 
socială a patriei I Fiți întotdeauna 
prezenți acolo unde țara are mai multă 
nevoie de voi I \

Prilej de

Competența, cutezanța revoluționară, spiritul de inițiativă
* trâsăTurTdefTnTtorii 

ALE TINERILOR V^h WluI
integrare mai activă

în această perioadă, ’ premergătoare marilor evenimente politice de la sfir- șitul' anului -r alegerile de deputăți, Conferința Națională a partidului aniversarea proclamării Republicii — în organizațiile de tineret se desfășoa- v ră adunările generale de T», de seamă și alegeri, prilej de bilanț al activității din perioada de îă trecutele alegeri și pînă în prezent, dar și de stabilire a obiectivelor viitoare în munca de organizație.Pînă la această dată, în organizațiile noastre s-au desfășurat peste 200 de a- dunări de alegeri, în cadrul cărora s-au efectuat analize exigente asupra modului de îndeplinire a sarcinilor proprii și -s-au jalonat principalele căi de acțiune pentru perioada următoare. Rapoartele prezentate în adunările generale dovedesc angajarea responsabilă a tineretului în marea operă de construcție socialistă, partici-

de
în viața politică și social-economicăparca organizațiilor U.T.C.la bunul mers al producției. Pe 10 luni, organizația municipală U.T.C. a re- de-a 60-a aniversări a crefi- aljzat angajamentul pro-și priu în procent de 83 Ia

manifestările • politico-ide- ' ologice, culturai-artistiee și sportive dedicate celei

Raport 
utecist

sută ; s-au efectuat ample acțiuni în sprijinul producției (s-au remarcat organizațiile de la minele Lonea, Vulcan, Lupeni, Pa-
rii Uniunii Tineretului Comunist, participarea ia mitingurile pentru pace de la Deva și București și altele. De asemenea, organizația noastră întreprinde, încă de pe acum, ma

Adunări generate de dări de scamă și alegeri 
în organizațiile U.T.C.

roșeni, Aninoasa. și altele). . Pe ansamblul Văii Jiului au fost efectuate peste 20 000 ore de. muncă, ■..patriotică (numai în această toamnă, la înșildzări), iar 1300 de studenți au participat la munci agricole. Din bogăția de acțiuni organizate. de tineri pentru tineri, mai remarcăm o- limp.iadele pe meserii, deschiderea anului sportiv și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei,

suri ferme pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Anu- : lui internațional al tineretului (1985). în cadrul adunărilor generale au fost a- vansate peste 600 de propuneri 'pentru organele superioare de tineret și de partid. în proiectele de ho- tărîri -adoptate de adunări, cei peste 30 000 de uteciști din Valea Jiului s-au angajat să realizeze mai mult de 2 milioane lei ia act:vi-

tățile finanțate și peste 80 milioane lei la cele nefinanțate. De asemenea, In- vățămîntul politico-ideologic U.T.C. va cunoaște o îmbunătățire calitativă, uimind ca, la sfirșitul anului de pregătire 80 la sută din tineri să primească un calificativ foarte bun. Se vor intensifica acțiunile de primire în organizațiile U.T.C., ufinînd ca pînă Ia sfirșitul anului să se ajungă la peste 3000 de noi membri, în cinstea Conferinței Naționale a partidului, vom organiza două săptămîni record în producție. în aceste zile, activitatea noastră se axează, în principal, pe pregătirea celor peste 1500 de . tineri care votează dată, precum"de candidați din rîndurile puși pentru
pentru prima și a celor 60 de deputăți tinerilor pro- circumscripți- ile municipale șl orășenești.

Andrei GLAVAN. 
secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al.

• Tinerii muncitori la întreprinderile miniere Lonea, Aninoasa, Vulcan și Lupeni au întimpinat a- dunările de dări de seamă și alegeri din această toamnă, organizind numeroase.. acțiuni de colectare a fie- ;lui. vechi și a cuprului, GeScongestionind căi de acces spre subteran,
• La I.U.M. Petroșani, în secțiile mecanică I, construcții metalice, hidraulică, montaj combine, uteciștii au contribuit substanțial la amenajarea și dotarea secțiilor, la realizarea prototipurilor unor utilaje de concepție pro

prie, la creștenea calității lucrărilor executate.• Prin acțiuni de recuperare, secondiționare și refolosire a materialelor, tinerii de Ia I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani au reintrodus în circuitul economic stîlpi hidraulici de tip S.S.H., iar prin muncă patriotică au recuperat însemnate canti- tăți de fier vechi și motoare electrice, depășin- du-și angajamentul propriu anual cu peste 180 000 lei.• Organizația U.T.C. de la I.C.P.M.C. Petroșani raportează însemnate depășiri valorice la acțiunile de muncă patriotică finanțată : peste 120 000 lei.• Studenții de Ia Institutul de mine participă nemijlocit la' finalizarea, construcțiilor spațiilor de învățămînt. Săptămînal,' grupe de studenți din toți anii de studii, sub directa îndrumare a meseriașilor de la I.C.M.M., au lucrat la zugrăvire, tenculre, punerea pardoselilor, montarea ușilor și a ferestrelor.• Pește 2000 de elevi ai Liceului industrial minier Petroșani au contribuit la sortarea și depozitarea u-t nei însemnate cantități de cartofi pentru iarnă.
Ion IOANA
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Atelierul-școala, locul unde tinerii se formează 
ca viitori meseriași, ea oameni cu trăsături și carac
tere ferme, muncitorești.

I I
I 
I
I
I

Ln anul 1977, tinărul subinginer Ilie Gafa înce
pea munca pe șantierele de construcții ale Grupului 
de șantiere din Valea Jiului al Ț.C.H. Acum, după 
5 ani, expresia „blocuri făcute de mine" i-a intrat 
în vorbirea curentă, este ceva firesc. Da, blocuri fă
cute de el. De el și de oamenii pe care-i conduce. 
Oamenii de pe schele, oameni cu vocația viitorului 
au ceva anume în comportament, o neliniște perma
nentă, poate datorită grijii față de ceea ce înalță, 
față , de durabilitatea lucrului făcut de ei.

Ziua și noaptea, cei 75 de oameni conduși de 
Ilie Gaja înalță. înalță sub privirile noastre case 
pentru oameni. Majoritatea sînt tineri. Tineri ca 
vîrstă, tineri ca gînduri, tineri prin fapte. Ei se nu
mesc Constantin .Popescu (sudor), Adrian Covrig 
(parchetar), Ștefan Boboc și echipă lui — Patricii 
Boboc, Nicolae Boca sau Alexandru Bănică și. Toa- 
der Sofineț, Ion Rusu și alții. Numele lor nu spune, 
aparent, nimic. Dar, cînd trecem pe strada N. Băl- 
cescu, diti petroșani, de pildă, consistența faptelor, 
noul bloc 1 B cu 40 apartamente ne obligă să ne 
gîndtm din fnîihile cui s-a ridicat. Ei bine, acesta 
este rodul muncii lor, sub soarele' dogoritor, sub 
ploile molcome sau sub tăișul gerului. In curînd, 
blocul va fi gata. Vor urma altele și altele, într-o 
perpetuă înălțare spre viitor. Să ne îndreptăm gîn- 
durile spre et, constructorii, oamenii cu privirea veșnic scrutătoare spre viitor, -spre bine, spre frumos... .

Bujor MIRCESCU
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Multe sînt exemplele 
în care tinerii apar ca 
personaje de acțiune în 
munca și viața de zi cu 
zi. Aparent neînsemnate. 
Fapte cotidiene. Dar dacă 
ne gîndim de exemplu 
(este, și acesta, doar un 
exemplu) la faptele de naltei 
muncă .ale brigăzii con
duse de tinărul Grigore inițiativa pe care 
Mindruț, de la sectorul' plică, a contribuit 
IV al l.M. Lonea, aces
tea depășesc noțiunea 
de obișnuit. In abatajul 
frontal 34, brigada de ti
neret condusă de Mîn- 
druț, obține 
spectaculoase.
Cioară, Nicolae 
Nicolae Filimon, 
tru Dârțu, sau i 
prișan,. oameni tineri, pu
ternici, cu dragoste de 
muncă, aleși de brigadier 
„pe sprinceană", au, in
tr-adevăr, sentimentul de 
mîndrie că luerează „la 
Mindruț". Plus 560 dre

tone peste sarcinile lunii 
noiembrie, o productivi
tate superioară planului 
cu' 1600 kg/post, sînt re
zultate eti care tinerii 
brigăzii sînt prețuiți în 
colectivul de la Lonea. 
Brigadă de tineret, a î-

- - productivități și a
educației socialiste, după 

o a- 
din 

plin la plusul sectorului. 
Schimburile conduse... de 
loan Gogea nu, Ion Mi- 
halcea, Petru Mindruț 
(fratele brigadierului) și 
(Petru Negrea se supra
pun da loatl de muncă. 
Și aceasta pe lingă mul- 
tc altele este una din 
„cheile" succesului.

La mina Lonea, briga
da condusă de Grigore 
Mindruț reprezintă mirt- . 
dria de a fi tînăr, de a 
fi în frunte. (

Mircea BUJORESCU !
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productivă retorta aPractica
formării viitorilor muncitori

Pe băncile uneia dintre 
cele mai mari unități școla
re din județ - Liceul indus
trial minier din Petroșani — 
sînt școlarizați peste 2400 de 
elevi, la profilele minier, me: 

. canic, electrotehnic, cons- 
strucții de structuri metalice 
și industrie ușoară- Procesul 
i.nstructiv-educativ beneficia
ză de o însemnată bază ma
terială, școala avînd amena
jate 22 de cabinete, 7 labo
ratoare și 9 ateliere-școală-

Practica productivă, impor
tant proces de formare a vi
itorilor muncitori, este orga- 
n'zată atît în atel.ierele-școa- 
lă cit șj la întreprinderile 
miniere Lonea, Petrila, Dîlja, 
Aninoasa, Livezeni, pe șantie. 
rele T.C.H. și I.C.M.M. și la. 
Întreprinderea de tricotaje 
Petroșani. în atelierele-școa. 
lă, efectuează practica elevii 
de la profilele" mecanic, e. 
lectrotehnic și, parțial, mine. 
Dotate corespunzător, în ra
port cu normativele elabora
te de M.E.I., ele înlesnesc lu
crul .simultan ol unui mare 
număr de elevi la strunguri, 
freze, raboteze, mașini de 
polizat și găurit, iar în ate
lierele de specialitate la 
combine de mină, transpor
toare, trolii, mașini de încăr
cat tip M.I.P.-2, locomotive 
de mină tip 45 A, elemente

de susținere mecanizată, 
standuri de proba a circuite, 
lor hidraulice, eparataj e. 
lectric, cofrete, pompe, ven
tilatoare etc.

Practica productivă se în
făptuiește pe baza unui plan 
de producție a cărui valoare 
se ridică în acest an la 
800 000 lei (450 000 lei în a- 
telierele-școală și 350 000 lei 
în întreprinderi). Pînă Tn mo
mentul de față, el este rea
lizat în proporție de 110 la 
sută. Prin aplicarea Decretu
lui 220/1982, activitatea prac. 
tică s-a perfecționat prin 
transferarea integrală a obli, 
gațiilor de aprovizionare cu 
materiale la întreprinderea 
patronatoare — mina Petrila, 
care manifestă o intensă
preocupare pentru satisfa
cerea cerințelor materiale și 
lansarea de comenzi 
atelierele-școală. Sub îndru. 
marea atentă a celor 
maiștri instructori, elevii con
fecționează frîne pentru_ tro- 
lii de mină tip T.A.P.-5',5 și 
T.A.P.—13, suporți pentru ca
bluri, piese de schimb nece
sare diferitelor utilaje. Cla
sele a Xll-a, care se pregă
tesc pentru meseriile de mi
neri, • mecanici și electricieni 
de mină coboară, pentru e- 
fectuarea practicii, în subte
ran, unde lucrează alături de 
echipe și brigăzi în abataje

■ ■ j • ■

către

11

.'•... 4' ' "
cu complexe mecanizate, 
montează utilaje, execută o- 
perații de întreținere a ins
talațiilor electrice. De Io în
ceputul anului școlar 1982- 
1983 s-au evidențiat în prac. 
tica de producție clasele a 
X-a D, N și O, d Xl-a B si 
a Xll-a A, B și C.

Lucrurile nu se opresc însă 
aici. In atelierele-școală se 
realizează lucrări care ser
vesc la autodotarea cabine
telor și laboratoarelor cu 
mobilier și material didactic. 
Tqt aici se execută partea 
practică a lucrărilor de cer
cetare ale elevilor și nu fă
ră succes. Anul trecut Gheor. 
ghe Dragoș a cucerit premiul 
I la faza republicană a con.

.cursului de creație tehnică- 
pentru elevi, cu lucrarea „îm
bunătățirea schemei de co
mandă a cafretelor antigri- 
zutoase", iar în cursul aces
tui an, la același nivel, ele
vul Ștefan Keiling obține 
o mențiune pentru inovația 
„întrerupător automat de 
protecție homopolară".

Maiștrii instructori ca losif 
Emanoil, Francisc Streiferdt, 
lortel Adam, Eugenia Păssu- 
detti, Comeliu Enăchescu că
lăuzesc cu competență și 
răbdare pașii viitorilor mun
citori spre magistralele căr
bunelui.

loan LASCU
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Reluarea lucrărilor reuniunii
Madridgeneral-europene de laMADRID. Corespondență de la Radu Adrian ! La Palatul Congreselor din capitala Spaniei au fost reluate marți dimineața, după o întrerupere de a- prestție nouă luni, lucrările reuniunii general-europene.In cursul ședinței plenare de marți, prezidată, conform principiului rotației, de reprezentantul R.F.G., au luat cuvîntul șefii delegațiilor’ Danemarcei, Norvegiei, Poloniei, Franței, Italiei, R.D.G., Ir-

landei, Suediei și Ungariei. Majoritatea vorbitorilor au subliniat necesitatea depunerii de eforturi pentru ca reuniunea general- europeană să se încheie cit mai curînd, cu un document final de substanță și echilibrat, pe baza pro- tărileTot- lumi- careiedului avansat de neutre și. nealiniate, odată, a fost pus în nă rolul deosebit pe îl are. realizarea unui a- cprd în legătură cu convocarea unei conferințe privind întărirea încrederii
Prezențe românești

ROMA 9 (Agerpres). La rării între FAO și Api- 
Roma au avut loc lucră- mondia.
rile Biroului permanent 
al Apîmondiei, conduse 
de prof. dr. V. Harnaj 
(România), președintele 
asociației. Au fost discu
tate probleme legate de 
organizarea celui de-al — Ion Creangă' 
29-lea congres, programat 
în august 1983 la Buda
pesta, de organizarea A- 
cademiei internaționale 
de apicultura, precum 
și de dezvoltarea colabo-

★
PARIS 9 (Agerpres). 

Sub egida asociațiilor 
culturale „Solidaritc hu- 
nianite par les arts" și 
„Normandie — Roumanie 

’ " _T‘, a avut
loc in localitatea Ver- 
meuil sur Avre —, un 
recital de lieduri susținut 
de baritonul Dan lordă- 
chescu, fiind prezentate 
și lucrări de l’aul Cons- 
tantinescu.

și dezarmarea în Europa, pentru deschiderea drumului către oprirea cursei vertiginoase a înarmărilor și trecerea la măsuri concrete și efective de dezarmare. Un eșec al reuniunii de la Madrid, declara reprezentantul Suediei, ar avea grave. consecințe a- supra procesului .CSCE.Țara noastră, care a participat activ la reuniunea din capitala Spaniei, este hotărîtă așa cum de- . clara recent președintele Nicol ae Ceâușescu, să acționeze și în continuare, a- lături de celelalte state participante, pentru' încheierea cu succes a acesteia, pentru convocarea unei conferințe a încrederii și dezarmării în Europa, pentru asigurarea continuită-, ții reuniunilor începute la Helsinki.
FAPTUL DIVERS

POTRIVIT datelor blicate . la Wiesbaden Direcția federală de statistică, în primele două luni ale anului. în curs au dat faliment. în B.F. Germania, peste 11 000 de firme, cu 37,1 la sută mai multe comparativ cu perioada similară a anului precedent. Sistarea activității firmelor respective a dus la concedierea a zeci de mii de muncitori și funcționari,
I ■ N ■ ■■■■■■■■■■!

FRONTUL FARABUN- 
1)0 MARȚI PENTRU ELI
BERARE NAȚIONALĂ ă. anunțat. că insu rgenții sal- vadorieni au lansat o nouă ofensivă in departamentul Morazan. din nord-estul țării. S-a precizat că o companie a armatei salva- doriene a fost încercuită de insurgenți în apropierea localității San Felipe și că, pentru a face față situației, . armata a recurs la sprijinul aviației — relatează agenția France Presse.

. TENTATIVA eșuataOTTAWA 9 (Agerpres). Americanii Maxie Anderson și Don Ida au eșuat în a treia lor încerca re de a face o călătorie în jurul lumii <■' < nul — informează a France Presse. Nunm Jules Veene“, vehicul ui lor aerian și-a luat zborul duminica trecută de ia Rapid City (statul Dakota de Sud), și aterizat, partial flat, la circa 100 nord de orașul Toronto. Zborul, căruia pj'imele au început să se la traversarea lacului roii, a .’Furat în total 14 o- re. Ilotărîrea de a pune capăt tentativei a fost determinată; de riscurile pe care le- implica angajarea

a dezuni" kilometri canadian în cursul dificultăți manifeste Hu-

SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Lucrările „Forumului international 
pentru ^zarmare și pace 

în Balcani și Mediterana de est“ATENA 9 (Agerpres). La Atena s-au desfășurat lucrările „Forumului internațional pentru dezarmare și pace în Balcani și în Mediterana de est", nizat de Comitetul pentru destindere națională și pace, în operare cu Comitetul grec de luptă pentru bazelor militare și Comitetul grec securitate și cooperare în Europa. .Au participat reprezentanți ai comitetelor de luptă pentru pace din Bulgaria, Turcia, I-sracl, Cipru, Liban.și România, reprezentanți ai O.N.U. șl ai Consiliului Mondial al Păcii, precum și observatori din Iugoslavia, Siria și Libia.în cuvîntul său, reprezentantul. Comitetului na-

Agendă energetică 
.și tehnico» 

științifică

orga- grec inter-. /■: co-abolirea străine pbntru

în traversarea Atlanticului în condițiile în care starea balonului nu oferea suficientă siguranță.
„MISS LIBERTY" SUPUSĂ 

UNEI „CURE DE 
ÎNTINERIRE"WASHINGTON 9 gerpres). Serviciile de resort americane au anunțat că, începînd din toamna anului viitor Statuia Li- bertății din New York ya fi supusă unor lucrări de întreținere și restaurare timp de aproximativ doi ani, accesul turiștilor mînd însă să fie doar circa : un an, in 1984.Statuia, care în împlini' un secol de tentă. prezintă părți cu un grad avansat dc uzură, fără însă ca în prezent vizitarea ei_. să fie primejdioasă — relatează, citind opinia unui specialist, agenția Associated Press.

(A-

ur- oprit probabil
1986, va ș exis-

țional de apărare a păcii din România a prezentat activitatea constantă, neobosită a României, a președintelui N i c o 1 a e Ceâușescu în lupta pentru pace, destindere și securitate internațională, fost evocate acțiunile Au de masă în favoarea păcii organizate în România, precum și numeroasele inițiative ale țării noastre privind încetarea cursei înarmărilor,'trecerea la măsuri ferme de dezarmare, în primul rîn.d de dezarmare nucleară.Au .fost, totodată, dențiate preocuparea constantă și propunerile avansate de România, de președintele Nicolae Ceâușescu privind transformarea- Balcanilor într-o zonă a păcii și cooperării, fără arme nucleare.

evi-

SITUAȚIA DIN VOLTA 
SUPERIOARA DUPĂ 

LOVITURA MILITARĂ 
DE STAT

MOSCOVA 9 (Ager- preș), La Uzina Metalurgică „Krivorojstali" de la Krivoi Rog s-a construit la începutul acestui cincinal o termocentrală a- vînd drept materie primă energetică gazul sub presiune de la furnale, seric? ziarul „I/v vsti.f'. Termocentrala a produs de la începutul cincinalului 200 milioane kWh Turbinele termocentralei sînt puse în mișcare de gazul sub presiune care vine pe conducte de .' la furnale.
★

BEIJING 9 (Agerpres). 
Ministerul geologiei dȘft 
R.P. Chineză '
că pînă în 1990 vă încm . 
ia studiul privind bazine
le carbonifere din China, 
relatează agenția China 
Nouă. Lucrările vizează 
obținerea de date privind 
elaborarea planurilor de 
exploatare a resurselor 
de cărbune în ultimul 
deceniu al acestui secol. 
Totodată, vor fi intensi
ficate cercetările 
gice în 19 mari 
carbonifere pentru 
coperirea de noi 
minte. Cărbunele 
zintă 70 la sută din con
sumul energetic al R.P. 
Chineze, iar zăcămintele 
descoperite în ultimii 38 
ani sînt apreciate Ța (>40, 
miliarde tone.

OUAGADOUGOU 9 (A-gerpres). După cum transmite postul de radio/ Ouagadougou, eitaț de agențiile France Presse și TASS, fii capitala Voltei Superioare a avut loc b reuniune a Consiliului Național Provizoriu de Salvare Națională, care a preluat puterea după lovitura militară de stat de Ia 7 noiembrie. In funcția de bi'eședinte al Biroului Provizoriu al Consiliului Național a fost numit Jean-Baptiste Oue- draogo. Agenția TASS informează că în capitala țării situația se normalizează treptat. Totuși, la Ouagadougou și în principalele centre urbane ale țării rămîn în vigoar-e restncți - ițe de circulație pe timpul nopții Legăturile externe ale Voltei Superioare continuă să fie întrerupte.

geolo- 
bazine 

des- 
zăcă- 

repre-

TOKIO 9 (Agerpres). Specialiștii japonezi susțin. că principalul- combustibil al viitorului va .- fi hidrogenul obținut din apă. Cel mai mare impediment al utilizării hidrogenului îl constituie însă lipsa unui procedeu de depozitare. . f
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„Cavalerii fluierului*4 
trebuie să ajute ascensiunea 

fotbalului din Valea Jiului

Oina-mu-Vul-

„Cupa C.S.Ș.. Duminică dimineața, baza sportivă a C.S.Ș. din localitate a . găzduit o frumoasă f om petiție handbalistică Ia care ău participat echipele de băieți și fete atei scoților generale nr. I. I, 5 și ti — toate din Petroșani, în urma unor jocuri de btină ' factură tehnică, cîștigățpare ' ale înti cu < i; au fost ’ echipele Școlii generale nr. 5 la te și nr: 6 la; băieți.Trofeul tramimsi bi 1 revenit 5. olii gene j al< 5. care; prin cumul j '
fe-a hr; de

puncte obținut de cele do- / uă echipe (fete Ț băieți), s-a situat pe primul loc. ■Echipelor cîștigătoqre . 'e-au fost înmînate Cupe' și diplome. Au mai ,fbsț premiăți cu diplome Aura Ștefan ca cea mai * bună portariț^ (Școala- generală ■■■ nr. 5), Ernest Marăn cel “mai bun portar (Școala.- .gen. nr. 4), iar ca cei. mai ‘ tehnici jucători. Ramona . Crîsnic (Școala gen. nr. I) si Râul Neagoe (Școala gen. nr. 6). S. BALOI

Intrăm în curînd în vacanța fotbalistică dintre tur și retur. Deci moment de reflecție atît pentru Jucători, antrenori și spectatori cît și..; arbitri- Desfășurarea tradițională Și necesară a unor forțe fotbalistice, în; întreaga Vale, apte să satisfacă publicul, a necesitat și necesită, impulsionare firească rîndul arbitrilor.înființat tocmai in cest scop, subcolegiul nicipal de arbitri dincan, reunind „cavalerii fluierului" din Vulcan, tiu- . peni și (pe viitor) Vri- eani, are un. rol- deosebit de; important. Aflat primul an de subcolegiul a pînă acum o activitate rodnică concretizată în arbi- traje de bună calitate, promotoare a spiritului de fair-play pe terenurile de fotbal.Activîn d în momentul de față cu doar 12 arbitri (toți de perspectivă !) sub- colegibl; din Vulcan areTn vedere întinerirea și sporirea numerică a lotului de arbitri, în acest sens noul

in existență, desfășurat

curs de arbitri Care va începe în luna ianuarie 1.983 (înscrierile făcîndu-se pînă la 1 decembrie a.c., în fiecare vineri, la orele 1.7, Ia stadionul din ț'-ulcan) are menirea de. a forma . cadre de perspectivă •/.'din j ucători care s-au afirmat pe terenurile de fotbal, și care, retrăgîndu-sc din activitate, pot și doresc să activeze în continuare: pe tărîmul fotbalului.întreaga ăi/tivițate bitrilor din Valea(și a subcolegiului din \ ul- canȚ trebuie să contribuie și pe viitor prin arbitraje competente, obiective și ferme nu numai la afirmarea puternică a arbitrilor din; .această parte ;; a-,țării, dâjr; și ia progresul fotbalului din Valea Jiului.Pentru că arbitrajele corecte și obiective implică și spirit de adevărat fair-piay care duce la respectarea devizei „cel mai bun să învingă''...
Ioan SUCIU, 

președintele subcolegiului 
municipal de arbitri 

de fotbal, Vulcan

Bre v i a r

UI- REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Petroșani st«

S BASCHET, divizia 
, B (tineret): „Automatica" București — „Jiul-; Știbița" . Petroșa11i 77—; '■ ' 75c / . . ■; ■;. . '/< • .,.(■

• FOTBAL (tineret- 
speranțe) : „Universita- țea“ Craiova — ' „Jiul" . 1—0, Divizia C :. „Meta ■ Iul" Aiud — ..Minerul"Lupeni .2—0, „Victoria" < ălari — „Minerul." A- ninoașa 1—0, C.F.R. Si- meria — „Minerul" Pa- j'oșeni 1-1 Republican de juniori : C.S.Ș. „Bra-

șovin- —.„.Țiul*' Petroșani 3-^-1,
• POPICE. Campionatul municipal pe e- chipe. ConstrucțoTui . minier Petroșani — Pre- ' părătorul Pețrila 4645— 42.36 pd. Cei mal pfeciși jucători s-au dovedit : Traian Ivan 825 pd, La- . dislau Bartok 820 pd, ambii de la Constructorul minier Petroșani si Radu Nlca 792 pd de Ia 

Preparatorul Petrila.
B. STAICU

?.

I

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie': Contrabandiștii din Sanța. Lucia ; Unirea: Frontiera. ;;,;Ț";:.! / :LONEA : întîlmri tîr- Zii. c-jf'/j: ' ' ' ANINOASA musha. <! ...........rVULCAN ; Bonner fiul . LUPENI — Cultural ; Tess. I-II..ȚIRJOANȚ : Școala cu- ramlui III. '

TVTelex. " Profesiunile naiului?'/; Viața culturală Ulii'i ‘sul femeiloi Will di1 seri. Telejurnal.Prin munca noastră clădim viitorul. Apelul Frontului

Kage-
20,4521,00
21,25
22,00

Democrației .și Unității Socialiste — o vibrantă chemare către, toți fiii țării. Actualitatea econo- mică; ■ .în acordurile harpei.Democrația capită- listă de la pbleială la realitate.Film .artistic : Bulevardul Fluieră Vînt. Producție a studiourilor „București", ‘ Telejurnal,
VREMEA -

16,0016,05 cinei-
' Stația meteorologică !><■ t,(eani comunii â : Pentru 'următoarele 24 de ore, Mcni'a va fi in. genera!, rece noaptea și ciiminea- pfoduee ceată.. slab, maxime
ța, eîud se ' va brumă și izolat t int în gem i ii Temperaturile /'■/ vor fi cuprinse între plus 4 și plus 8 ^j.rade, iar. minimele între minus 7 - și minus 3 grade. ■

Mioa’ publicitatePIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Banciu Gantemir și carnete de studenți pe numele Flocea Ionel și Schenlea Vasilo, eliberate de Institutul <1< mini- Petroșani. Le declarăm nule. (1374)PIERDUT, contract,ehiriert* pe numele Zalia-în-

ria Ileana, eliberat d<- E.GtC.L. Petroșani in anul 1981. îl declar nul. (137.5) , PIEBDUT legitimații bibliotecă (periodice) pe numele Kaiser Robert, Piuti- iîe Parfenie, Bîrcă Rome, lus și carnet studeiiț. eli’... berate de Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. (1376) /. . .
2. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4.24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani^ st». N. Bălcescu - Z jî


