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TĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Constantin Niță și or- ' 

taci de-ai săi, de la sec
torul VIII al minei Vul
can. .

r Ancheta noastră
Conducătorii întreprinderilor miniere 

răspund întrebărilor :
1. Ce măsuri ați întreprins pentru reali

zarea planului lunii august și trimestrului III?
2. Care sînt perspectivele recuperării res

tanțelor ?
Azi, ing. AUREL MARHAN,

în întîmpinarea marii sărbători
a Eliberării patriei

Cinci colective
miniere raportează

directorul întreprinderii miniere Dîl.ja
peste p^an

„Pe prim-plan—calificarea 
muncitorilor, îmbunătățirea 

structurii efectivelor**

1614 tone de cerbune

Directorul angajează întregul colectiv 
CUViNTUL DAT TREBUIE RESPECTAT I 

Planul, realizat exemplar !
1. Cu două zile în urmă 

a fost pus în funcțiune 
un abataj cameră cu două 
aripi, mărind în felul a- 
cesta numărul fronturi
lor active. Tot în această 
idee avem în curs de fi
nalizare un alt abataj ca
meră care va fi pus în 
funcțiune în jurul datei 
de 25 august și tot 
la această dată vom 
mina actuala felie pe 
o exploatăm, o felie 
ne-a creat mari probleme 
ivînd de trecut peste lu
crări vechi și temperaturi 
ridicate. Definitivăm 
cum căile 
dintr-unul 
unde vom 
țiune două 
care le-am 
buit să recurgem la 
rianta de transport

pînă 
ter- 

care 
care

a-
transport 
blocurile

de 
din 
pune în func- 
noi abataje pe 
amintit. A tre- 

va-
cu

vagonete (deși nu este cea 
mai indicată) din cauza 
lipsei covorului de cau
ciuc. Avem tot ce ne tre
buie pentru transportul 
pe benzi, cum era gîndită 
soluția inițială, dar lip
sind covorul... Printre alte 
măsuri tehnice mai amin
tim și lichidarea abataje
lor din blocul V și trans
ferarea activității în blo
cul II, bloc cu condiții de 
zăcămînt mai bune, care 
ne va permite 
mai accentuată 
tivităților, ceea 
team realiza în
— din cauza tectonicii și 
a viiturilor de apă.

Pentru că nu avem nici 
efective suficiente — ne

Dorin GHEȚA

Apropierea zilei de 23 
August — marea sărbătoa
re națională a poporului 
nostru — constituie, pen
tru tot mai multe între
prinderi ale Combinatului 
minier Valea Jiului, inten
sificarea eforturilor în ve
derea recuperării restanțe
lor și încadrării în sarci
nile de plan.

In 10 august, cinci 
tăți miniere raportau 
pășirea sarcinilor de 
ale zilei, totalizînd 
plus de 1 614 tone de
bune extras suplimentar. 
Pe primul loc la producția 
extrasă în această zi 
situează minerii 
peni cu un plus 
ne de cărbune, 
ind de minerii și
torii de la cariera Cîmpu 
lui Neag — plus 509 tone 
de cărbune. In acest fel, 
colectivul carierei 
ză o depășire a 
de plan ale lunii 
se ridică la 3 911
cărbune. Dînd dovadă de 
un înalt spirit muncitoresc,

uni- 
de- 

plan 
un 

căr-

auminerii de la Paroșeni 
extra’, peste plan, în ziua 
de 10 august, 245 tone de 
cărbune, ceea ce a condus 
la depășirea planului lunii 
august, Ia zi, cu 93 tone de 
cărbune.

Celelalte două întreprin
deri miniere care au rapor
tat depășirea sarcinilor de 
plan la sfirșitul zilei de 10 
august sînt I.M. Petrila — 
plus 184 tone de cărbune 
și mina Vulcan, cu un 
plus de 68 tone de cărbu
ne.

Depășiri la confecții textHe
Dornic să întîmpine ziua de 23 

zultate de 
în muncă 
cotactivul 
portează, ; 
naționale, 
confecții textile și producția marfă — pe 11 zile din 
august — cu peste 500 000 lei.

August cu re- 
■ prestigiu și să continue seria de succese 
obținute în primele șapte luni din acest an, 
întreprinderii de confecții din Vulcan ra- 

acum în preajma marii noastre sărbători 
depășirea sarcinilor de plan la indicatorii

Produse lactate, livrate suplimentar

Pe primele șapte luni 
din acest an, colectivul Fa
bricii de produse lactate 

din Livezeni a livrat co
merțului din Valea Jiului, 
suplimentar însemnate can
tități de produse lactate.

După cum ne informa to
varășul Vasile Băltărețu, 
șeful fabricii, în cinstea zi
lei de 23 August vor mai 
fi livrate suplimentar 450 
hl produse lactate proaspe-

te, 160 hl lapte și 10 tone 
de unt.

Dintre cei al căror aport 
a fost substanțial în reali
zarea acestor succese amin
tim pe Elena 
ția recepție 
secție care a 
I în întrecerea
primul semestru al anului), 
Saftica Darie, 
Damian, Valeria 
Marcela Bacinski,’ 
Filip, Ivanca Simionaș 
Elena Mătușa.

Bîrlan (sec- 
pasteurizare, 
ocupat locul 
socialistă din

creșterea 
a produc- 
ce nu pu- 
blocul V

(Continuare în pag. a 2-a).

La T. M. Livezeni, o concluzie

indisciplina
« Mina Livezeni, înregistrează, la 

la producția 
La lucrările

zi, de la în
de cărbune 

de pregătiri, 
a fost realizat, acumulin-
mult de 500 ml. • Efecti- 
153 muncitori. • Cheltuie- 

192,45 lei/tonă,

cepului anului, un minus 
de peste 160 000 tone. • 
de asemenea, planul nu 
du se o restantă de mai 
vele nu s-au realizat cu
Iile materiale au fost depășite cu 
iar cheltuielile la 1000 lei producție marfă cu 486,6 
lei • indicatorul de calitate a fost depășit cu 6,4 
puncte la cenușă o In primul semestru — 4 630 zile 
om absențe nemotivate » Cauza cauzelor — indisci
plina la toate nivelurile.

Constantin 
Maier, 
Toana 

și

se
din Lu
de 598 to- 
urmați fi- 
mecaniza-

raportea- 
sarcinilor 
august 
tone

ce 
de

Vizita în municipiul Petroșani
a delegației Comitetului regional Donețk al P.C.U.S.

După cum s-a anunțat, 
în cadrul relațiilor de 
prietenie devenite tradi
ționale dintre județul Hu
nedoara și regiunea Do
nețk a Uniunii Sovietice, 
o delegație a Comitetului 
regional Donețk al 
P.C.U.S. se află în vizită 
de documentare și schimb 
de experiență în județul 
nostru.

Ieri, delegația compusă 
din tovarășii Nicolai Ste- 
panovici Dranko, secretar 
al Comitetului regional 
Donețk al P.C.U.S. — 
conducătorul delegației, 
Aleksei Egorovici Paskov, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 
Slaviansk, Vladimir Va- 
silievici Vostrikov, prim- 
secretar al Comitetului 
raional de partid Kons- 
tantinosk, Vladimir Iva- 
novici Novikov, secretar 
al comitetului de partid 
al minei Donețk, a fost

oaspetele Văii Jiului. In 
cursul vizitei delegația a 
fost primită la Comitetul 
municipal de partid de 
către tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R. președin
tele Comitetului executiv 
al Consiliului popular mu
nicipal. Au fost prezenți 
membrii secretariatului 
Comitetului municipal de 
partid. Oaspeților le-au 
fost prezentate principa
lele preocupări ale organi
zației municipale de 
partid, ale colectivelor de 
mineri și ceilalți oameni 
ai muncii din Valea Jiu
lui, îndreptate în princi
pal spre realizarea progra
mului de creștere a pro
ducției de cărbune, pen
tru realizarea obiective
lor stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, a 
indicațiilor secretarului 
general al partidului, to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
privind asigurarea bazei 
energetice a țării.

In contextul apropierii 
marii sărbători naționale 
de la 23 August, oaspeții 
au fost informați despre 
acțiunile întreprinse, des
pre inițiativele colective
lor de muncă în vederea 
creșterii producției, pen
tru întîmpinarea sărbăto
rii poporului român cu 
rezultate deosebite în 
muncă.

Primirea de la Comite
tul municipal de partid s-a 
desfășurat într-o caldă at
mosferă tovărășească ce 
caracterizează relațiile de 
adîncă prietenie româno- 
sovietică.

In cursul 
oaspeții au 
economice, 
cultură și 
s-au întîlnit și au purtat 
convorbiri de lucru cu 
oameni ai muncii din Va-

Jiului.

funcțiune trei noi capaci
tăți de producție — aba
taje frontale cu susținere 
individuală și tăiere cu 
combina și unul dotat cu 
complex mecanizat, fiind 
create condiții pentru pu
nerea în exploatare a unui 
nou abataj frontal. Ansam
blul măsurilor întreprinse 
a avut ca rezultat o crește
re a producției 
cu 35 000 tone, 
220 tone pe zi 
decît în aceeași
anului trecut, dar realizări
le nu sînt pe măsura e- 
fortului depus. Din discuți
ile care s-au purtat în ca-

zilei de ieri 
vizitat unități 
instituții de 

învățămînt,

(CoiUiruait iu pag. a 2-a)
dL

Mi rcea BUJORESCU

de cărbune 
adică cu 
mai mult 
perioadă a

dresarea situației. Este a- 
devărat, în perioada scursă 
de la începutul anului, la’ 
mina Livezeni au intrat în

cauze-

Pornind de la rezultatele 
slabe obținute la toți in
dicatorii de plan, aduna
rea generală, a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la I.M. Livezeni a dez
bătut, în mod critic și au
tocritic, democratic,
le acestor nerealizări, pre
cum și măsurile care tre
buie întreprinse pentru re-

Adunări generale ale 
reprezentanților 

oamenilor muncii
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Ritm intens la lucrările
de pregătire a noului an școlar

La parterul Școlii gene
rale nr. 1 din Vulcan am 
hitîlnit, într-una din zile
le de la sfîrșitul lunii tre
cute, trei tineri care mî- 
nuiau cu îndemînare cu
noscutele aparate cu care 
lucrează zugravii. Nu erau 
o formație a 
oraș, ci elevi 
clasa a IX-a 
eolae, Cheia 
mionică Ionică.

— Sîntem în perioada de 
practică, ne-a spus unul 
dintre ei. Noi continuăm 
munca începută pentru a 
încheia cît mai curînd lu
crările de zugrăvire și 
vopsitorie. Ceea ce facem 
noi nu este prea greu, am 
învățat repede cum să 

folosim aceste instrumen
te.

Se cuvine a fi remarcat 
faptul că situația întîlnitâ 
îa Școala generală nr. J 
din Vulcan nu este unică, 
deoarece mii de elevi, din 
ioate unitățile de învăță
mânt, au participat activ și 
eficient la întreg ansam
blul de lucrări specifice, 
importante, destinate pre
gătirii noului an de în- 
vățămînt. Este cunoscut că 
în perioada vacanței de 
vară, încă de la sfîrșitul 
anului școlar, unitățile de 
învățământ (grădinițe, școli 
generale, licee) încep o ac
tivitate care se desfășoară 
în fiecare an — zugrăviri, 
vopsitorii, reparații mai 
mici sau mai mari — care 
au drept scop pregătirea 
ambianței necesare proce
sului de instruire și edu
cație.

E.G.C.Ii. 
ai școlii, 
: Farcaș 
loan și

— Ne aflăm aproape la 
mijlocul lunii august, cind 
acest gen de lucrări tre
buie finalizate pentru ca 
pregătirile noului an școlar 
să intre într-o nouă fază : 
amenajarea cabinetelor, la
boratoarelor, a sălilor 
clasă, confecționarea 
recondiționarea materialu
lui didactic, primirea ma
nualelor etc., ne spunea 
prof. Vasile Bîcoi, inspec
tor școlar județean. Dacă

La ordinea zilei

(Urmare din pag. I)

lipsesc 50 de oameni și 
prestăm în cărbune cu 50 
de posturi mai puțin —• 
am făcut o analiză a efec
tivelor existente și din 
4 august am mai dirijat 
15 oameni spre activita
tea productivă ; din 25 
august plasarea în abata
je va mai crește cu 13 
posturi. Sigur, avem și 
neajunsurile noastre în 
ceea ce privește prezența 
la șut. Așa că, la postu
rile care nu le putem 
presta din cauza lipsei e- 
fcctivelor se mai adaugă 
zilnic aproximativ 80 de 
concedii de boală, 25—30 
nemotivate și 5—6 învoiri.

Problema cea mai im
portantă cu care ne con
fruntăm și spre rezolvarea 
căreia ne-am orientat în 
mod stăruitor preocupări-

de
Și

ne comparăm cu perioada 
corespunzătoare din 'anul 
trecut, marea majoritate a 
școlilor au încheiat repara
țiile încă din prima parte 
a lunii iulie. La această 
acțiune importantă au avut 
o contribuție deosebită a- 
tît elevii cît și părinții pre
cum și întreprinderile care 
patronează școlile, care au 
sprijinit și ele acțiunea. Va
loarea educativă și forma
tivă a procesului de învă- 
țămînt s-a concentrat 
tr-un mod elocvent în 
te acțiunile de muncă 
triotică la care elevii

în- 
toa- 
pa- 

par-
ticipă în această vacanță, 
lucrările de reparații cu
rente ale școlilor ocupînd un 
loc important. In Petroșani 
sînt terminate școlile gene
rale 1, 4, 6, 7 chiar și 5 ; 
la Petrila — școlile 1, 2,3 
și 6, cea mai mare parte a 
grădinițelor din municipiu,

lucrările 
ritm alert.

La Liceul industrial
1 din Lupeni toate lucrări
le s-au efectuat cu forțe 
proprii, în săptămîna care 
a trecut executîndu-se re
tușurile finale. Doar la Li
ceul industrial nr. 2 repa
rațiile sînt făcute de echi
pe de muncitori speciali
zați de la E.G.C.L. Tot 
începutul acestei luni 
demarat aceste lucrări 
la școala nr. 4, în timp 
la nr. 2 ele sînt încheiate. 
..In școala noastră, spunea 
prof. Asinefta Ciulea, di
rector adjunct la Școala 
generală nr. 1, mai 
de vopsit ușile, după 
ansamblul lucrărilor 
terminate". La Școala 
nerală nr. 6, începuse ac
țiunea generală dc curățe
nie, în timp ce la nr. 5, 
sălile de curs erau termina
te, lucrările fiind concen
trate pe coridoare și la ins
talațiile sanitare.

Pentru elevi această va
canță are semnificația par
ticipării la multe acțiuni 
de muncă patriotică, în 
școlr, pe șantierele de cons
trucții sau în activitatea de 
gospodărire și înfrumuseța
re a localităților. Prin mun
ca lor, care le crează o 
motivație psihologică, sen
timentul utilității în viața 
socială, cea mai mare par
te a unităților de învăță- 
mînt din Valea Jiului vor 
fi gata încă din zilele ur
mătoare pentru a-și putea 
primi elevii într-un nou an 
școlar.

conți nuînd

la 
au

Și 
ce

Imagine din orașul minerilor,

sînt 
care 
sînt 
ge-

Indssciplîiia 
rămîuerilor în urmii

cauza

(Urmare din pag. I'

drul adunării a reieșit că, 
pe lingă condițiile obiective 
care au impietat 
nerealizării 
(nerealizarea plasării 
124 posturi 
zi, personal calificat, 
neri și ajutori mineri doar 
în raport de 36 la sută), 
cauza-cauzelor rămîne 
disciplina sub toate 
mele sale. 4 631 zile 
absențe nemotivate, 

zile om învoiri în perioada 
analizată, sînt mult prea 
multe la o întreprindere 
mică, depășind așteptările! 
Apoi, desele altercații în
tre compartimente (minerii 
dau vina pe electromeca
nici și invers, în cazul .unor 
defecțiuni) în loc ca aces
tea să fie rezolvate prin- 
tr-o coroborare de eforturi, 
au condus, după cum a re-

asupra
planului 

cu 
pe 

mi-

in
fo r- 
om

1 080

ieșit din discuții, la mari 
nerealizări.

Planul de măsuri adop
tat de adunarea generală 
și completat cu propunerile 
formulate de participanții 
Ia dezbateri, comuniștii Mi
hai Apetrei, Tudor Zaha- 
rescu, Vasile Popescu, 
Gheorghe Huminiuc, Ion 
Hortopan, Aurelian Pipan, 
Eugen Bonceanu, Adam 
Ciornei, Florian Cristea, 
Ioan Czeller, Ioan Ciun- 
gan, Ion Diaconu, este de 
natură să mobilizeze co
lectivul minei. De respec
tarea și îndeplinirea lui 
depinde redresarea produc
ției la mina Livezeni, cre- 
înd posibilitatea acestui co
lectiv ca, prin angajare 
conștientă și perseverentă, 
să realizeze ceea ce patria 
ne cere, cit mai mult căr
bune, în condiții de efi
ciență economică și în de
plină securitate a muncii.

Campioană 
pe mină, la fotbal

Timp de trei 
reprezentativele 
ale sectoarelor minei Petri
la, formate în marc parte 
din mineri, au disputat a- 
tractive meciuri de fotbal 
sub egida „DaciadeT'. In 
urma meciurilor eliminato
rii, finala s-a desfășurat 
între echipele sectoarelor 
șapte și opt, în prezenta 
a numeroși spectatori mi
neri veniți să-și încurajeze 
favoritele.

Prima repriză a fost .m- 
minată de jucătorii de la 
sectorul șapte, care, in 
Urma unor frumoase faze, 
reușesc să înscrie de două 
ori prin Țerentieă și Sdcs, 
dar spre finalul reprize’ 
jucătorii de la opt inset; 
prin Toma. A doua parU. 
a întîinirii aparține jucăto
rilor sectorului 

să mai 
ori prin 
cîștigînd

și titlul de campioa- 
mină.

săptămîni 
de - fotbal

reușesc 
două 
Tască, 
3 la 2 
nă pe

opt care 
înscrie de 
Tom a și 
meciul cu

Vasile BELDIE

le este calificarea perso-, 
naiului muncitor, îmbună
tățirea structurii efective
lor. Rezultatele de pînă 
acum sînt îmbucurătoare. 
Planul de școlarizare a 
fost depășit, în prima par-

mică de un an în mină. 
Acest aspect, plus condi
țiile grele de zăcămînt au 
făcut să nu ne realizăm 
productivitatea muncii în 
abataje cu aproximativ 
700 kg pe post și cu 300

Calificarea muncitorilor
te a anului, cu 15 la 
tă și dorim ca pînă 
sfîrșitul anului să-1 
pășim cu mai mult 
25 la sută. Pentru 
calificarea personalului 
te o mare necesitate, 
vem locuri de muncă
de sînt plasați un miner 
și restul nou încadrați. 
De fapt, la nivelul între
gului efectiv din subte
ran 30 la sută din per
sonal are vechime mai

su
la 

dc- 
de 

noi 
es- 
A- 

un-

kg de cărbune pe post la 
nivelul întreprinderii. Cu 
toate acestea pînă la sfîr
șitul lunii ne vom încadra 
în media zilnică pe care 
ne-am propus să o reali
zăm și de asemenea, ne 
vom încadra în indicatorii 
economico-financiari așa 
cum am făcut-o și pînă a- 
cum. Un rol important în 
această direcție l-a jucat 
calitatea cărbunelui, indi
cator la care stăm foar-

te bine. Avem bonificații 
de 818 tone. Acesta este 
un rezultat al preocupă
rilor întregului colectiv, 
al măsurilor pe care le-am 
luat de separare a fluxu
rilor de evacuare a căr
bunelui și sterilului și a 
intensificării claubajului.

2. Nu avem perspective 
ele a recupera integral 
minusul pe care l-am a- 
cumulat pînă acum. Deși 
eforturi s-au făcut, am 
crescut productivitatea 
muncii față de anul tre
cut cu 26 la sută, dar nu 
am atins creșterea de 32 
la sută, cit era necesar 
pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor de 
plan. Noi, condiții de 
mecanizare intensă nu a- 
vem, așa că sporirea pro
ductivității muncii o fa
cem pe seamă îmbunătă
țirii organizării muncii.

• ECONOMII. Maistrul 
Ion Lazăr și meseriașii 
Centrului de preindustria- 
lizarea lemnului din Is- 
croni au înlocuit fierăs- 
traiele mecanice tip Re
tezat, care funcționează cu 
benzină, cu fierăstraie e- 
lectrice. Cum o drujbă 
consumă 0,2 litri pe oră, 
ne dăm seama ce însem
nate economii de combus
tibil se realizează datori
tă ingeniozității lucrători
lor forestieri din Iscroni.
• CAUCIUCURI. La 

magazinul auto-moto din 
cartierul Aeroport a sosit, 
zilele trecute o cantitate 
impresionantă de camere 
și cauciucuri pentru bici
clete Tohan, Pegas stan
dard și scmicurse.

* TÎRG. Tlrgul de vară 
1 I.C.S.M.I. Petroșani,

programat a se desfășura 
pînă la 15 august, se des
fășoară intr-un anonimat 
fără precedent. Doar un 
minuscul afiș, aflat în
tr-o vitrină a complexu
lui comercial Hermes 
cearcă să ne convingă 
„reclama e sufletul 
merțului..."1.
• TIMBRE. Dacă 

poposi cumva Richard al 
lll-lea în Petroșani și-ar 
da regatul pentru un.l 
timbru fiscal, de negăsit 
în tutungerii, chioșcuri de 
ziare și la oficiul de poștă 
din centru] reședinței 
noastre de municipiu. Ci
ne „parafează" o aseme
nea situație ?
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21,55 Poema română de 

George Enescu.
22,30 Telejurnal.

Duminică, 11 august

8,00
8.30
9,00
9.30 

10,00 
11,45

de 
CirCșarii.

13,00
17,30

17,50

18,40

22,-10

Televacanță școlară. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului.
Lumea copiilor.
• Telefilmoteca 
ghiozdan.
Episodul 14.
Album duminical.
Pakistan. Procesele 

dezvoltării. Film do
cumentar.
Film serial Eneida. 
Ultimul episod.
Micul ecran pentru 

cei mici.
Telejurnal.
Cîntecele mării. 
Tclecinemateca. < 
ciul „Mari actori1 
Darling Lili.
Telejurnal.

Ci-
i" 1

Luni, 15 august

17,40
18,00

Telex.
Melodii populare.
Emisiune în limba 
maghiară.
India, dintr-o privire, 
închiderea progra

mului.
Telejurnal.
A patriei cinstire.
Panoramic economic.

21,00
21,10
21,30

21,40

11,00
11,05
11,35

12,25
12,35

13,00

16,00
16,05

Curier cetățenesc. 
Tezaur folcloric.
La zi. în 600 de . 
cunde.
Roman foileton : 
viitoarea vieții, 
pisodul 5.
Telejurnal.

16,50
17,30

17,50
18,00

20,00
20,20

17 august

20.35 Videotecă internațio
nală.

21,05 Stop-cadru pe mapa
mond.

se 21,06 Featru TV : Seara 21,20 Film artistic : Vara
de taină de Ion D. romantică. Producție a

in Sîrbu. Studioului cinemato
E- 22,30 Telejurnal. grafic București.

.'lejuri

Joi, 18 august

de vacanță, 
animate: Po- 
din Pădurea

Telex.
Panoramic economic. 
Roman foileton : In 
viitoarea vieții. E- 
plsodul 5.
Moment folcloric.
Ecran

Desene 
vestiri 
Verde.
închiderea programu
lui.
Telex.
Festivalul național 

„Cîntarea României".
Televacanță studen

țească...
Clubul tineretului.
Carnet cultural. O- 
magiu zilei de 23 Au
gust.

1001 de seri, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Spirit militant, revo
luționar. __ __ ___ _

20,30

15,45 Muzică 
lă.

15,55 Ecran

instrumenta-

de vacanță.
11,00
11,05

Telex.
Universul femeilor.

2Q,45
21,00

16,20
16,45

16,50

17,10
17,50
18,00

20,00
20,20

20,35
20,50

PROGRAMUL Ț V
Descnc animate. Mai
muța de piatră. Ulti
mul episod.
Viața culturală.
Rezultatele tragerii 

pronoexpres.
Indonezia — țara In
sulelor calde.
Universul femeilor. 
1001 de seri.
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Actualitatea economi
că.
Tradiții eroice.
Poporul, Ceaușescu, 
viitorul. Program de 
cîntece.

11,45

12,35

13,00

16,00
16,05

16,35
17,50
18,00

20,00
21,15

Film artistic : Maio
rul.
Ecran de vacanță : 
Desene animate. Mi
cuța Nell.
închiderea programu
lui.
Telex.
Ecran de vacanță. 

Arabela. Episodul 8. 
Studioul „tineretului.
1001 de seri, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Documentele plenarei 

C.C. al P.C.R., pro
gram de muncă în- 
suflcțitor pentru pro-

greșul economico-so- 
cial al țării, pentru 
ridicarea bunăstării 
întregului popor. For
mele de retribuire în 
acord global în 
dustria ușoară. 
Tinerețe, hai pe 
tiere.
Tradiții eroice.
Fotograme din 

litate. 
Ritmuri muzicale.

miliarde 
oameni. 
Telejurnal.

Sîmbătă. 20 august
in-

șan-

rea-

21,40
22,10 Cinci

22,30

Vineri, 19 august

15,30
15,40

17,30

de

Telex.
Să rezolvăm împreu
nă.
Tragerea
Emisiune
germană.
Tinerețe, 
tiere.
Telejurnal.

loto, 
în

hai

limba

pe șan-

20,00
20,20 Actualitatea

mică.
Tradiții eroice. 
August victorios. 
România în lume.
Teatru TV : Trenul 

de noapte de Cristian 
Munteanu.

ccono-

1 1,00
11,05
11,25

11,45
12,10
13,00

18,00
18,15

18,35
J8,50
19,00

19,20
19,35
20,05

20,15

Telex.
Florile recunoștinței.
Cinci miliarde de oa
meni.
Cenaclul elevilor.
Ora de muzică.
La sfîrșit de săptâ- 
mînă.
Columne1 ale istoriei. 
Serial științific : Spre 
anul 2000.
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal. • Țara 
întîmpină marea săr
bătoare națională. 
A patriei cinstire.
Teleenciclopedia.
In lumina reflectoa
relor, 
balet 
mâne
Film
tru pași de infinit.
Producție a studioului 
cinematografic Bucu
rești.
Telejurnal.
Șlagăre în devenire, 
închiderea programu-

Ansamblul 
al Operei 
din Iași, 
artistic : La

de 
l'O-

pa-

20,35
20,50
21,00
21,15
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Cu sprijinul cetățeM or si al unor co’estîve de oameni ai muncii 

Urmările inundației au fost înlăturate
Aversa a durat doar 20 

de minute, iar scurgerea 
torenților ceva mai mult 
de o oră, dai- cit de ma
re a fost apa, mai ales 
în partea de jos a cartie
rului Aeroport I Ion Cio
banii. președintele Aso
ciației locatarilor din blo
curile de pe strada Pă
cii, prima stradă afecta
tă de apa crescută a 
neglijabilului pîrîu Slăti- 
nioara, ne spunea : „Acum 
nu se mai văd decît pu
ține urme, dar la blocul 
20, de exemplu, zona ver
de, aleile de acces, scara 
s-au aflat sub o pinză de 
apă de 60 pînă la 80 cm. 
La complexul comercial 
„Parîngul“ șuvoiul a luat 
eu el ambalaje, a inun
dat restaurantul. Faptul 
că nu s-au produs pagube 
mari se datoreste promp
titudinii cu care au ac
ționat oamenii, ferind 
mărfurile, ambalajele șl 
alte bunuri din calea a- 
pei".

In zilele ce au urmat, 
în întregul cartier s-au 
desfășurat, sub îndruma
rea lucrătorilor consiliu
lui popular municipal, cu 
sprijinul unor unități șl 
al cetățenilor, ample ac
țiuni pentru înlăturarea 
urinărilor apei dezlănțui
te. Am relevat la timpul 
potrivit primele acțiuni, 
acum revenim asupra e- 
forturilor continuate în 
toată săptămîna 1—7 au
gust.

Cu două excavatoare — 
ale lotului Petroșani al

Omenie
In limba noastră sînt i 

i multe cuvinte in care se ; 
i concentrează sensuri și i 
; semnificații cu valoare i 
; etică. Printre acestea i 
i termenul „omenie" cu- i 
; prinde, intr-un chip sin- 
1 tetic, însăși o trăsătură ' 
î fundamentală de carac- î 
1 ter, altruismul și corec- j 
= titudinea in orice impre- i 
j jurare a vieții. Despre i 
i omenie se poate glosa i 
■ mult, dar ne intîlnim cu i 
j ea numai în diverse si- = 
: tuații concrete.
î Așa cum s-a intim- i 
i plat zilele trecute cînd i 
i ne-a vizitat o femeie 1 
> cu părul alb, Vecserdi î 
i Margareta din Petroșani. f 
i Cu privirea scăpărînd \ 
I de recunoștință, ne-a î 
i povestit cum, după ce i 
; fusese în alimentara 131 j 
i din oraș, a constatat că i 
i a pierdut poșeta. Era i 
1 frămîntată mai ales din i 
ș pricina ochelarilor și a i 
î poșetei propriu-zise, de i 

care o legau amintiri. I 
Inapoindu-se la alimen- j 
tara cu pricina a avut i 
o plăcută surpriză cînd, 1 
după întrebarea de ri- : 
goare, casiera Florica = 
Ditric i-a înapoiat po- | 
șeta cu tot ceea ce cu- ‘

! prindea.
i Numai din astfel de = 
| întîmplări — fiecare im- 1 
î portantă în felul ei — \ 
l se desprinde această i 
| permanență de spirit și ; 
î conduită care este one- 1 
î iiia. Astfel constatăm că j 
l cinstea, corectitudinea, I 
î ajutorul reciproc și de- i 
i zinteresat sînt perma- i 
i nențe ale caracterului o- i 
; mului din societatea f 
î noastră, ale conștiinței ] 
! socialiste.

T. SPĂTARU \ 

I.C.C.F. Timișoara și șan
tierului Livezeni din ca
drul I.C.M.M. Petroșani, 
ultimul utilaj manevrat de 
Dumitru Mirea — au 
fost curățate în continua
re depunerile de mii și 
lărgită albia pîriului Slă- 
tinioara in zona poduri
lor de la șoseaua națio
nală și calta ferată. Con
ducta din amonte de po
dul șoselej — în care 
s-au blocat crengile, pie
trele și mîlul ce au' în
chis albia, orientînd ape
le spre cartier — a fost 
ridicată de sectorul apă- 
canal din cadrul E.G.C.L.; 
nulul de pe suprafața 
străzii Păcii și a unor a- 
lei pietonale a fost spă
lat cu sprijinul companiei 
de pompieri militari și al 
cetățenilor. In sectoarele 
ce le-au fost încredințate, 
au dat o mină de ajutor 
colectivele de oameni ai 
muncii de la întreprinde
rea de tricotaje si 
l.P.S R.U.E.E.M.

In fruntea acțiunilor ce
tățenești din această par
te a marelui cartier s-au 
aflat membrii biroului, or
ganizației de partid (se
cretar Ioan F 1 o c a), 
comitetul asociației 
de locatari (președinte 
Ion Ciobanu). S-a acțio
nat organizat, cu perseve
rență și eficientă, fapt 
pentru care atît cetățenii 
cit și colectivele care au 
acordat sprijin merită cu
vinte de mulțumire.

In mare parte urmări
le inundației au fost în Toma ȚATARCA _______ J

C U V i N T >J l C IT IT O RIL O R
Responsabilitate 

cetățenească
Lîngă complexul .mic, 

cum îl numim noi, locatarii 
străzilor din Aeroport, este 
un grup sanitar public ca
re nu este întreținut în- 
tr-un mod igienic, cores
punzător. Acel loc se află 
lîngă piața din cartier și 
alături de autogara unde 
zeci de oameni așteaptă 
autobuzele, care călătoresc 
in diferite direcții. Cum a- 
rată acum acest spațiu nu 
face cinste orașului nos
tru, aflat în plină moder
nizare urbanistică. Sugerăm 
organelor locale, mai ales 
asociațiilor de locatari, să 
afișeze la toate punctele 
unde se adună gunoiul me
najer, să nu se mai arun
ce hîrtii pe care le duce 
vîntul și strică tot aspectul 
zonelor verzi. Cei care sînt 
surprinși că nu respectă a- 
ceastă interdicție trebuie

lăturate și de pe celelal
te străzi ale cartierului 
afectate, cum sînt Unirii 
șl Aviatorilor. La blocu
rile nr. 12, 20 și altele din 
strada Aviatorilor, alături 
de părinții lor, au parti
cipat cu multă rîvnă la 
strîngerea și îndepărtarea 
aluviunilor copiii Mugu
rel Cosmangiu, Paul și 
Ionel Bîrlea, Luminița 
Viezure și, mai ales, Lu
minița lacobescu.

Prin acțiunile cetățeni
lor și sprijinul colective
lor de oameni ai muncii, 
urmările inundației au 
fost în mare parte înlă
turate. Mai sînt totuși cî- 
teva probleme care tre
buie rezolvate pentru a 
reduce posibilitatea repe
tării unor astfel de sur
prize în viitor. Consem
năm dintre acestea nece
sitatea ridicării (ori cobo- 
ririi) cablului ce obturea
ză spațiul de scurgere a 
apelor Slătinioarei pe sub 
podul șoselei, constituind 
o stavilă în calea apelor. 
Aceeași rezolvare se im
pune și pentru cablurile 
care traversează Slătinioa- 
ra la podul din strada 
Oituz, cabluri în care se 
află oprită în prezent o 
buturugă. Mai sînt pe ma
lul aceluiași pîrîu gră
mezi de crengi, diverse 
resturi, mîl pe unele zone 
verzi, aspecte care cer 
continuarea, mai ales de 
către cetățeni, a acțiuni
lor pînă la ștergerea tota
lă a efectelor inundației.

să fie amendați ; numai a- 
șa vom realiza o curățenie 
permanentă îii municipiul 
nostru.

Avem blocuri și magazi
ne frumoase. Toate aceste 
edificii și dotări edilitare 
sînt ale noastre și trebuie 
să le păstrăm cu grijă.

Dumitru PETRIȘOR, 
strada Viitorului nr. 19, 

cartierul 
Aeroport — Petroșani

Preferințe ?
„Locuitorii din cartierul 

Ștefan din Lupeni, ne 
scrie tovarășa Maria Stepa, 
vă mulțumesc pentru înțe
legerea și promptitudinea 
cu care ne-ați ajutat prin 
articolul „Să redăm copi
ilor locul de joacă". Dar 
poate că am să vă dezamă
gesc explicîndu-vă cum a 
înțeles E.G.C.L. din orașul 
nostru să rezolve lucrurile. 
Au venit, în 27 iunie, un

Pompieri
In aceste zile premergă

toare marii sărbători a 
poporului nostru, membrii 
formației civile de pom
pieri de la I.M. Petrila au 
realizat, prin muncă pa
triotică, înfrumusețarea re
mizei formației și a îm
prejurimilor acesteia, în
treținerea materialelor de 
intervenție din dotarea pro
prie. S-a făcut curățenie 
generală și s-a zugrăvit re
miza, s-a vopsit gardul din 
jurul ei. Posturile pentru 
intervenții in caz de in
cendiu din ateliere, maga
zii și depozite au fost re- 
vopsite, materialul de in
tervenție curățat și repus 
în stare de funcționare. 
Panourile pentru propa
gandă au fost revopsite și 
reîmprospătate cu articole 
privind prevenirea incendi
ilor. Au fost executate 20 
de panouri noi pentru a- 
teliere, magazii și depozite 
cuprinzînd normele de pre-

Ambalajele — 
ridicate din

Fără exagerare, toate 
unitățile alimentare și ale 
C.P.V.I.L.F. din Lupeni sînt 
sufocate de ambalaje. In 
zilele de la începutul a- 
cestei luni, cînd am vizi
tat o bună parte din maga
zinele din oraș, la unitatea 
C.P.V.I.L.F. nr. 48 exista 
suficientă marfă — cartofi, 
varză, dovlecei, morcovi me
re etc. Responsabila unită
ții, Elisabeta Buzaș, spunea 
că valoarea fondului de 
marfă existent în maga
zin este mai mică decît va
loarea (55 000 lei) ambala-

Pe artera de circula
ție centrală a Petroșa- 
niului — Bulevardul 
Republicii in cartierul 

Aeroport peste tot unde 
a fost urgentă nevoie, 
la acțunile de înlătura
re a nisipului și mîlu- 
lui aduse pe asfalt de 
șuvoaiele produse de 
ploaia torențială, au in
tervenit și lucrătorii de 
pe autopompa „voma-1 a 
I.G.C.L. In imagine, 

„voma" și servanții ei 
în timpul intervenției 
din cartierul Aeroport.

Foto : T. VRÎNCEANU

buldozer și o autobascu
lantă, Tot pămîntul a fost 
impins pe locul în care noi, 
locatarii, ne-am străduit să 
plantăm, în primăvară, sal- 
cîmi pentru a avea o zonă 
plăcută. Puținele aparate 
de joacă pentru copii au 
fost scoase și aruncate în 
canalul de scurgere a ape
lor pluviale. Terenul a- 
rată jalnic". Pe lîngă tonul
necuviincios al celor doi
lucrători ai E.G.C.L., co
respondenta noastră ne
semnalează că acest cartier 
doar arareori se află în a- 
tenția gospodarilor orașu
lui. Cu o singură excepție : 
containerul de lîngă bufet 
este înlocuit cu regularita
te. De ce această părtini
re ? Așteptăm răspunsul 
cît și măsurile concrete de 
la E.G.C.L. Lupeni. dator 
să vegheze asupra bunei 
gospodăriri a întregului o- 
raș, nu numai a anumitor 
zone. . . . _______

gospodari
venire a incendiilor, fiind 
organizată în incinta în
treprinderii și o expoziție 
de caricaturi satirizînd pe 
cei care încalcă regulile de 
prevenire a focurilor.

Au fost verificate și pu
se la punct în incinta în
treprinderii 200 stingătoare 
cu spumă chimică și apro
ximativ 100 de stingătoare 
cu praf și CO 2. S-au re
condiționat și încărcat 250 
de stingătoare pentru lo
curi de muncă din subte
ran. La aceste acțiuni o 
contribuție deosebită au 
avut șeful de grupă Costi- 
na Vasiliu, șoferii Mihai 
Bej și Petru Moraru, me
canicii Ion Androne, Du
mitru Muscalul, pompierii 
Petru Danciu și Viorel Ște
fan, precum și pompierii 
voluntari Vasile Rusu, Do
rin Onciu, Iosif Knebel șl 
alții.

G. PANCU, 
mecanic MP.I.M. Petrila

mai operativ 
magazine!

jelor stivuite în jurul ma
gazinului, numărul lăzilor 
fiind de ordinul sutelor. 
Nu aș vrea să mai dau 
alt exemplu, dar peste tot 
am întîlnit același aspect. 
Și alți responsabili de uni
tăți mărturiseau că zilnic 
pierd o bună parte din 
timp dînd telefoane la 
I.C.R.A. și C.P.V.I.L.F. pen
tru a li se ridica ambalaje
le, dar li se spune mereu 
că nu sînt mașini. Cu ce 
s-or fi ocupînd mașinile ca
re au transportat ambala
jele înainte de formarea 
stivelor existente în pre
zent, pe lîngă magazinele 
din orașul nostru ?

A. MICA

RĂSPUNDEM
@ AUREL FILIP, Lupeni : Cele sesizate de dv. 

sînt, fără nici o îndoială, fapte reale. Rezolvarea si
tuației însă, este numai de competența consiliului 
popular orășenesc.

• KLARA KADAR, Lupeni : Comportarea unor 
tineri, dar și starea igienică a ștrandului Paroșeni 
v-au oferit subiectul unei schițe. Dacă dv. și alții, 
deci opinia publică, ar lua atitudine fermă față de 
acești tineri n-ar mai fi nevoie de... intervenții lite
rare.

© DUMITRU BALOTA, Petrila ; locatarii din 
blocul 12 B, strada Independenței, Petroșani : Ne a- 
duceți la cundștință faptul că subsolurile blocurilor 
fiind inundate, au apărut țînțarii. I.G.C.L. Petroșani, 
împreună cu Laboratorul epidemiologie, au datoria 
profesională de a lua măsuri neîntîrziate. Ii invităm 
să ne dea un răspuns asupra modalităților de rezol
vare a situației.

• GIIEORG11E I. NEAGU, Banița: Drepturile 
de transfer în interesul serviciului se plătesc numai 
in cazul schimbării domiciliului celui transferat șî 
al membrilor săi de familie. In cazul dv. fiind flo
tant, indemnizația vi se acordă numai după schim
barea domiciliului în Bănița.

© EMILI AN DOBOȘ, Petrila: Raționamentul 
măsurilor referitoare la schimbarea buteliilor pen
tru aragaz îl puteți afla dc la consiliul popular oră
șenesc.

• TUDOR MUCUTA, Vulcan ; 1OAN CIUR, I’e 
troșani, ALEXANDRU ZATROC, Petrila. In curînd 
vă vom informa despre situația actuală și perspecti
vele aprovizionării locuitorilor Văii Jiului cu lapte.

• UN GRUP DE MUNCITORI, Petrila : Fiecare 
unitate comercială are obligația să primească sticle 
și borcane dc la populație. Dacă nu sc întîmplă așa, 
informați-ne mai operativ.
s © IOAN MICH, Aninoasa : Clarificarea situației 
jsesizate de dv. redacției, referitoare la suma ce v-o 

< datorează Comitetul de ajutor reciproc de la I.U.M.P., 
se află în atenția conducerii acestuia. Veți fi invitat 
în zilele următoare pentru a primi lămuririle solici
tate.

g i. URZICEANIJ, in numele locatarilor din blo
curile 2—4. strada Oituz, 1 — strada Independenței, 
Petroșani : Rezolvarea sesizării dv. în sensul desfiin
țării rampei pentru țransbordarea gunoiului menajer 
de lîngă punctul termic nr. 2, pc caro o cereți, no 
depășește competența.

Redat pădurii
Intr-o noapte, minerul 

Marin Neamțu, din Lți- 
peni, a descoperit în 
grădina de lîngă casă, 
un căprior matur, sleit 
de puteri. Se presupune 
că a ajuns în acea gră
dină din zona Brăiței, 
fugărit de cîini. Minerul, 
om cu inimă bună — 
l-a dus în casă, l-a o- 
crotit atit cît s-a price
put. iar dimineața l-a 
predat Ocolului silvic. 
De aici, căpriorul, du
pă ce și-a recăpătat pu
terile, a fost redat pă
durii. (A.M.)

N O T A

„Scurtcircuit" ?
Mai mulți locuitori ai 

unor blocuri de pe străzi
le Calea Brăii și T. Vladi- 
mirescu din Lupeni ne se
sizează un lucru care, nici 
măcar aparent, nu este ba
nal : de aproximativ o lu
nă — o lună și jumătate 
alimentarea cu energie e- 
lectrică este deficitară. O 
defecțiune majoră ivită cu 
< itva timp in urmă a Tost 
privită cu... minim interes 
de către lucrătorii de Ia 
secția din Lupeni a l.R.E. 
Deva. Mai precis : remedie
rile au fost făcute de mîn- 
tuială ! Din care cauză, 
destul de des, curentul e- 
lectric sc întrerupe. Acest 
„scurtcircuit" din activita
tea lucrătorilor de la sec
ția din Lupeni a l.R.E. De
va nu poate fi... învăluit 
în întuneric la nesfîrșit. 
Drept pentru care cerem 
factorilor în drept să facă 
„lumină" in aces caz. Să 
sc manifeste solicitudine fa
ță de sesizările beneficiari
lor !

Robert TAMAN £

I
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Manifestări peste hotare, 
consacrate 

zilei de 23 August
In numeroase țări continuă manifestările consa

crate apropiatei marcări a celei de-a XXXIX-a ani
versări a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din August 1941.

PRAGA 11 (Agerpres). — 
La ambasada țării noastre 
de la Praga a fost organi
zată o conferință de presă. 
Luind cuvintul însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României 
în R.S. Cehoslovacia, Mar
cel Mămularu, a relevat 
importanța istorică a ac
tului de la 23 August 1944, 
marile transformări revo
luționare din țara noastră
— realizate sub conducerea 

Partidului Comunist Român, 
îndeosebi în ultimii 18 ani, 
de cînd în fruntea partidu
lui și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

+
BOGOTA 11 (Agerpres).

— La Institutul columbian 
pentru promovarea învăță- 
mîntului superior a avut 
loc deschiderea festivă a 
„Săptămînii culturii ro
mânești". Cu acest prilej, 
dr. Humberto Sena Gomez, 
directorul general al Insti
tutului, și Gheorghe Do
bra, ambasadorul României 
Ia Bogota, au prezentat 
realizările obținute de po
porul român în ultimii 39 
de ani, succesele deosebite 
înregistrate după cel de-al 
IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

PE SCURT
BUDAPESTA — Pe sce

na teatrului „Varszinhaz“ 
din orașul Za Gyula, a a- 
vut loc, în interpretarea 
actorilor Teatrului Națio
nal din Budapesta premie
ra spectacolului cu piesa 

„Titanic vals" de Tudor 
Mușatescu. Spectacolul s-a 
bucurat de mult succes.

Au fost inaugurate, tot
odată, expozițiile „Imagini 
din România" și „Invăță- 
mintul superior în Româ
nia", o expoziție de artiza
nat și au fost prezentate 
filme documentare.

*4r
BUENOS AIRES (11 (A- 

gerpres). In orașul argen
tinian Cordoba, sub aus
piciile municipalității și 
ambasadei României, a fost 
prezentată o gală de filme 
documentare privind reali
zările economice și sociale 
ale țării noastre.

★
WASHINGTON 11 (A-

gerpres). — La Boston 
College, statul Massachu
setts a fost deschisă o ex
poziție de carte româneas
că. La loc de frunte sînt 
prezentate lucrări din ope
ra tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La universitatea din 
Kent, statul Ohio, a avut 
loc o zi a culturii româ
nești, organizată sub aus
piciile programului de stu
dii românești al universi
tății, în cadrul căreia stu
denții au recitat din poezii 
reprezentative ale Creației 
literare din țara noastră.

LISABONA — Printr-o 
hotărîre a organului le
gislativ din Beja, acest 
district a devenit primul 
din Portugalia în care es
te interzisă amplasarea ar
melor nucleare. După cum 
s-a mai anunțat, zeci de 
localități portugheze au 
fost proclamate denuclea- 
rizate de autoritățile loca
le.

Acțiuni 
în favoarea păcii

NAȚIUNILE UNITE 11 
(Agerpres). — Participan
tele la „Marșul Păcii-1983" 
— militante pentru pace 
din țările scandinave — 
au fost primite de secreta
rul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar. In 
alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, Agneta Nordberg 
(Suedia) a subliniat că fe
meile din țările scandina
ve au sosit la sediul Națiu
nilor Unite din New York 
pentru a-și exprima îngri
jorarea profundă în legă
tură cu pericolul nuclear, 
care amenință însăși exis
tența umanității. Ea a evi
dențiat necesitatea imperi
oasă de a se adopta mă
suri eficiente in direcția 
preîntîmpinării unei ca
tastrofe nucleare.

In cadrul unei conferin
țe de presă organizate la 
New York, participantele 
la „Marșul Păcii-1983", ca
re se desfășoară pe traseul 
Oslo — New York — 
Washington, și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu 
agravarea situației interna
ționale.

★
OTTAWA 11 (Agerpres). 

Consiliul Mondial al bise
ricilor a adoptat, la în
cheierea lucrărilor reuniu
nii sale de Ia Vancouver, 
un document intitulat 
„Pentru confruntarea a- 
menințărilor la adresa pă
cii și supraviețuirii", prin 
care condamnă producerea, 
amplasarea și utilizarea ar
melor nucleare drept „cri
mă împotriva umanității", 
informează agențiile de 
presă. In document se su
bliniază că „războiul nu
clear nu poate fi în nici 
o împrejurare just sau 
justificabil".

De la Ministerul 
Educației și Învățămîntului
I. In perioada 1—3 septembrie 1983 se 

va organiza un nou conchrs de admitere 
în clasa a Xl-a (treapta a H-a) de liceu, 
învățămînt de zi și seral, după cum ur
mează :

Pentru învățămîntul de zi, la profiluri
le : mecanică, electrotehnică, mine-petrol, 
geologie, metalurgie, construcții, materiale 
de construcții, prelucrarea lemnului, in
dustrie alimentară, industrie ușoară, chi
mie industrială, industrial-agricol, silvi
cultură și exploatări forestiere, economic, 
sanitar și matematică-fizică.

Pentru învățămîntul seral, la toate pro
filurile, cu excepția profilului poligrafie.

înscrierea candidaților se va face în 
perioada 25—30 august a c.

Informații suplimentare se pot obține 
de la inspectoratele școlare și de la se
cretariatele liceelor.

II. Pentru ocuparea locurilor rămase 
libere în învățămîntul superior, după con
cursul de admitere din luna iulie 1983, în 
perioada 1—6 septembrie 1983, se va or
ganiza un nou concurs de admitere. îns
crierea candidaților se va face în perioa
da 25—28 august 1983.

Institutele de învățămînt superior la 
care se va susține concurs de admitere 
sînt următoarele :

Institutul politehnic — București, pen
tru profilurile : mecanic, metalurgie, chi
mie, mecano-chimic, — învățămînt de zi ; 
mecanic, electric, metalurgie, energetic, 
chimie, mecano-chimic — învățămînt seral.

Institutul politehnic — Cluj-Napoca, 
pentru profilurile mecanic, electric, me
talurgie, construcții — învățămînt seral ;

Institutul politehnic — Iași, pentru pro
filurile : mecanic, metalurgie, chimie — 
învățămînt de zi ; mecanic, metalurgie, e- 
lcctric, energetic, construcții, tehnologia 
și chimia textilelor, chimie — învățămînt 
seral ;

Institutul politehnic — Timișoara — 
pentru profilurile : mecanic, electric, e- 
nergetic, construcții, chimie — învăță

mînt seral ;
Institutul de subingineri — Reșița 

pentru profilul : metalurgic — învățămînt 
seral ;

Institutul de mine — Petroșani, pentru 
profilurile : mine, mecanic — învățămînt 
de zi și seral ;

Institutul de petrol și gaze — Ploiești, 
pentru profilurile : mecanic, chimie, pe
trol — învățămînt de zi și seral ;

Institutul de construcții — București, 
pentru profilurile : construcții, mecanic — 
învățămînt seral ;

Universitatea — București, pentru 
profilurile : matematică și fizică — învă
țămînt seral _•

Universitatea — Brașov, pentru profilu
rile : mecanic și metalurgic — învățămînt 
de zi ; mecanic, electric, metalurgic, fo
restier — învățămînt seral ;

Universitatea — Cluj-Napoca, pentru 
profilurile: chimie, matematică, fizică — 
învățămînt seral ; matematică și economic
— învățămînt fără frecvență.

Universitatea — Craiova, pentru profi
lurile : matematică și fizică — învăță
mînt de zi ; electric, mecanic, energetic, 
economic — învățămînt seral ; economic
— învățămînt fără frecvență.

Universitatea — Galați, pentru profilu
rile : tehnologia și chimia produselor ali
mentare și tehnică piscicolă — învățămînt 
de zi ; mecanic, metalurgic — învățămînt 
seral ;

Universitatea — Iași, pentru profilurile: 
fizică — învățămînt de zi ; matematică, 
fizică, economic — învățămînt seral ; ma
tematică, economic — învățămînt fără 
frecvență.

Universitatea — Timișoara, pentru pro
filurile : fizică — învățămînt seral ; ma
tematică, economic — învățămînt fără 
frecvență ;

Institutul de învățămînt superior — 
Constanta pentru profilul construcții — 
învățămînt seral ;

Institutul de învățămînt superior — 
Pitești, pentru profilul mecanic — învă
țămînt de zi și seral ;

Institutul de învățămînt superior — 
Sibiu, pentru profilul mecanic — învăță
mînt seral ;

Institutele agronomice — București, 
Cluj-Napoca, Timișoara, pentru profilul 
zootehnie — învățămînt fără frecvență ;

Academia de Studii Economice — Bucu
rești, pentru contabilitate și economie a- 
grară — învățămînt fără frecvență.

Numărul de locuri pe specializări și 
forme de învățămînt pentru care se or
ganizează concurs vor fi afișate la insti
tuțiile de învățămînt superior.

La concurs pot participa atît candidații 
-neincorporabili, cît și incorporabili, condi
țiile de înscriere și disciplinele de concurs 
fiind cele stabilite pentru concursul de 
admitere din iulie 1983.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

I iembrie : B.D. intră în 
1 acțiune ; Unirea 5 Nimic 
Inou pe frontul de vest,

I-1I.

ÎLONEA : Omul Puma. 
ANINOASA : La capă-

■ tul liniei.
VULCAN — Luceafărul: 

Viraj periculos.
, LUPENI — Cultural :

I Sindromul. I—II.
URICANI : Despărțirea, 

. I-H.

germană.

TV.

15,00
15,05

-Telex.
Să rezolvăm îm-

15,30
preună...
Emisiune în limba

Liceul industrial
nr. 1 Petroșani

ANUNȚA:
Toți elevii care nu au efectuat munca pa

triotica pînă în prezent, se vor prezenta în mod 
obligatoriu luni, 15 august, ora 8, la liceu — 
sediul 2.

Elevii care au efectuat munca patriotică 
se vor prezenta luni, 22 august, ora 9, la liceu 
— sediul 2.

DIRECȚIUNEA

17,25 Tragerea Loto.
17.35 La volan — Emisiu

ne pentru conducă
torii auto.

17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.
20,20 Spirit militant, re

voluționar.
20.35 Cîntece pe adresa 

dv.
20,45 Cadran mondial.
21,10 Film artistic : „Ini

ma mea te chea
mă".

22,30 Telejurnal.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

Student club. 16,00 Bule
tin de știri. 16,05 Radio- 
reflector. 16,25 Album 
coral. 16,40 Coordonate e- 
conomice. 17,Q0 Buletin 
de știri. 17,05 Pentj-u pa
trie. 17,45 Muzică popu
lară. 18,00 Orele serii. 
20,00 Radiojurnal. 22,00

O zi într-o oră. 23,00 O- . 
pereta „Mușchetarii" de ■ 
Norbert Petri (selecțiuni). I 
23,30—3,00 Non stop mu- I 
zical. (Buletine de știri la | 
orele : 24,00 ; 2,00). *

PRONOEXPRES
Numerele extrase la 
tragerea excursiilor

„Pronoexpres" din
10 august 1983

FAZA I :
Extragerea I 29, 34,

33, 44, 14, 5.
Extragerea a Il-a 17, 20,

41, 19, 37, 39.
FAZA a II a : i
Extragerea a IlI-a 29, :

36, 3.
Fond total de câștiguri i | 

1 393 384 lei, din care a 
292 539 lei, report la cate- 1 
goria I, faza I.

MICA PUBLICITATE
VIND urgent casă con

fortabilă. Petroșani str. 
Circa Pompierilor nr. 1. 
(883)

SCHIMB apartament 2 
camere — Aeroport cu a- 
partament 2 camere zona 
Hermes sau Piață. Infor
mații Petroșani str. Inde
pendenței bl. 35/29. (880)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Burla- 
cu Ștefan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă.

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

■ Pesteie este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăs mi, fosior 
si vitaminele A4-D;

■ De vînzare în magazineie speciali
zate de pescărie, în magazinele Alimentara 
și preparat, în unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publică.
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