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Perfecționarea 

cadrelor muncitorești 
premisă a sporirii 

productivității muncii
Mineritul Văii Jiului, ca 

dealtfel al întregii țări, 
a cunoscut în ultimii ani 
prefaceri, înnoiri, salturi 
calitative deosebite. In
tensa mecanizare a prin
cipalelor lucrări din sub
teran, intr- lucerea în 
ritm susținut a utilajelor 
moderne, de mare pro
ductivitate,
radical profesiunea 
miner, însăși 
acestei nobile 
tești meserii, 
neri, cei care
cu numai cițlva ani 
urmă să deslușească 
nele meseriei iau 
tact, încă din primele zi
le, cu complexele meca
nizate, combinele de aba
taj șl de înaintări, cu 
mașinile de încărcat și 
căruciorul de perforat, în- 
vățînd să le stăpînească. 
Pentru minerii cu vechi 
stagii în subteran s-a 
impus însă organizarea 
cursurilor de perfecționa-,
re profesională, cursuri (Continuare in pag. a 2-a)
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Noul centur civic al Lupenlulul se extinde continuu cu noi și moderne blo
curi de locuințe, cu largi spații comerciale la parter.

Adunări ale reprezentanților oamenilor muncii

Acțiuni mai susținute pentru 
valorificarea potențialului productiv

In spiritul 
actuale, dezbaterile 
rii reprezentanților 
nilor muncii de la 
Vulcan au avut ca 
de referință două 
rirl prioritare : 
temeinică 
nului viitor și creșterea în
că din această perioadă a 
realizărilor zilnice, astfel 
ca extracția să se situeze 
de pe acum la nivelul ce
rințelor anului 1984.

Pornind de la cauzele 
rămînerllor în urmă înre
gistrate pe acest an, ana
liza întreprinsă de c.o.m. 
a scos în evidență o seamă 
de neajunsuri în activita-

exigențelor 
adună- 
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puncte 
îndato- 

pregătlrea 
a producției a-

tea sectoarelor șl a condu
cerii operative a minei. 
Epuizarea unor rezerve de 
cărbune și întîrz'erea pre
gătirii altora, în compen
sație, au condus la dimi
nuarea liniei de front. Au 
fost Înregistrate multe ava
rii tehnice, necorelări în 
transportul pe verticală șl 
orizontală, reactivări 
focuri endogene care 
imobilizat Importante 
pacltățl de producție, 
șurile din activitatea 
tromecanică s-au 
în restanțele unor
ții de lucru șt, în general, 
nesoluționarea din timp
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I.M. PETRILA

Productivități 
sporite

Brigada condusă de 
Oprea Țenea din secto
rul II al I.M. Paroșeni 
s-a afirmat și se afirmă 
la panoul de onoare al 
muncii prin rezultatele 
bune obținute, 
trecută, prin 
la capacitate 
plexului mecanizat și a 
combinei de tăiere, cu 
care este echipat aba
tajul pe care îl exploa
tează, productivitatea 
muncii a fost depășită 
In medie cu 2200 kg pe 
post. Ca urmare a de
pășirii productivității 
muncii, din acest aba
taj au fost extrase su
plimentar 1200 tone de 
cărbune. Cele 400 tone 
de cărbune extrase su
plimentar de la înce
putul acestei luni vin 
să confirme rezultate
le bune obținute an
terior. Pe schimburi ac
tivitatea de la acest 
loc de muncă este co
ordonată cu multă pro- 
fesionalitate de 
ril Ion Vrabie, _ 
Brătescu și Mihai Vîr-

a problemelor transportu
lui minier s-a repercutat s- 
supra Întregii activități a 
Întreprinderii. Alte nea
junsuri au fost semnalate 
în aprovizionarea tehnico- 
materială a locurilor de 
muncă, în bună parte da
torate stării defectuoase a 
unor căi de acces și gale
rii de transport. Aceste 
cauze, după cum s-a ară
tat în analiza prezentată 
de tovarășul Arpad Crișan, 
președintele c.o.m., aparțin 
cadrelor tehnice ale sectoa
relor, organului colectiv de 
conducere pe întreprindere, 
care nu au intervenit cu 
promptitudine pentru în
lăturarea lipsurilor, nu au 
acționat pentru executa
rea din timp a lucrărilor 
destinate dezvoltării mi
nei, au dovedit inconsec
vență în valorificarea po
tențialului unor formații 
de lucru.

Luna 
folosirea 
a com-

ÎNTR-O SINGURĂ ZI, 412 TONE 
EXTRASE SUPLIMENTAR

Ziua de miercuri, 9 noiembrie, a fost deosebit 
de rodnică pentru minerii de la PetriLa care au ex
tras 412 tone de cărbune peste sarcinile de plan. Din 
cele 6 sectoare de producție, 4 și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan, celelalte două aflindu-se foar
te aproape de preliminarul zilei. Cel mai mare plus 
a fost înregistrat la sectorul V, 208 tone, cumulînd 
astfel de la Începutul lunii 570 de tone. Din cadrul 
acestui sector s-au detașat in fruntea întrecerii so
cialiste, brigăzile conduse de Ion C. Radu, Constan
tin Cosma și Jan Baban. 169 tone de cărbune peste 
plan au extras în această zi și minerii sectorului IV, 
din rîndul cărora s-au remarcat cei din brigăzile lui 
Ștefan Alba, Mihal Ignat și Vlad Aionesei. Colective
le sectoarelor II și III au extras miercuri, 9 noiem
brie, suplimentar sarcinilor de plan peste 100 tone 
de cărbune.

în timpul cărora ultime
le cuceriri ale tehnicii 
miniere Ie slnt prezentate 
în cele mai mici detalii, 
astfel îneît 
procesului de 
să nu apară
priză, nici un 
zut" care să ducă la stag
narea fluxului normal de 
extracție.

Ilustrativă în ceea ce 
privește perfecționarea 
cadrelor este preocupa
rea existentă la 
prinderea minieră 
peni. Cîteva cifre 
za te de tovarășa
Mitrea de la școala 
calificare și perfecționare 
a cadrelor din Lupeni 
sînt edificatoare. Planul 
la nivelul întreprinderii 
prevedea perfecționarea, 
în cursul acestui an, a 
1025 de oameni din cele 
mai diverse profesii. Du
pă 10 luni trecute din

mine-
Mi'naî

(Continuare in pag. a 2-a)
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Competență și cutezanță

In unitate

Echipa de lăcătuși dc 
întreținere și reparații 
benzi trasportoare con
dusă de Robert 
d> n sectorul VII 
Lonea are ca 
menținerea în
stare de funcționare a 
fluxului de 
continuu al 
spre ziuă.

in imagine
ții' ectstei harnice for
mații de lucru.

Deși minerii și meca
nizatorii carierei 
Unnpu lui Neag, 

care au raportat cu a- 
proape două luni în urmă 
îndeplinirea planului a- 
nual la extracția de căr
bune și-ar putea permite 
momente de răgaz — lu
crurile nu stau deloc așa. 
Apropierea sfîrșitulu- de 
an înseamnă și începe
rea unui nou an de mun
că și rîvnă, demararea 
unei noi etape, și ma 
dîrze, a bătăliei pentru 
ma mult cărbune. Șl 
sentimentul satisfacției 
pentru reușitele acestui 
an este dominat de cel 
al responsabilității al do
rinței de autodepășire și 
în condițiile sarcin lor

sporite ale noului an. 
cest sentiment este 
neratorui unor fapte de 
vrednicie ce se consumă 
cotidian pe treptele ma
relui 
de la 
Unui 
ment, 
cute pe 
a muncii In car eră 
smt 
rinduri.

Evenimentul a fost dic
tat de imperativul pune
rii in funcțiune a unei 
noi rezerve de cărbune, 
ceea ce necesita tăierea 
în două a unei trepte de

„abataj de la ziuă" 
poalele Retezatului, 

asemenea eveni- 
petrecut zilele trc- 

„scena deschisă" 
li 

consacrate aceste

steril de la cota 795. Pen
tru o asemenea întreprin
dere oamenii au avut în
să nevoie de Un ajutor 
indispensabil — cel al 
unui excavator „Umex", 
aflat într-o zonă superi
oară a carierei, la cota 
815, unde își terminase 
„mis'Unea". Se impunea, 
așadar o operație pe cit 
de dificilă, pe atît de ris
cantă: colosul de 120 de 
tone trebuia transportat 
pe un drum șerpu.t, de 
peste 100 metr- și cu o 
înclinare ce depășea în 
unele locuri și 15 grade. 
Reușita operației, mal

ales sub Imperativul ur
genței, impunea pregă
tiri meticuloase, în pri
mul rînd măsurarea to
pografică a pantelor de 
coborire și a declivitățil 
drumului, amenajarea 
specială a acestu.a, :ar, 
în al doilea rînd, revizia 
generală a utilajelor, 
deosebi 
frînare 
precum șl a părții de 
rulare.
complexității acestei ope
rații, atît coordonarea 
pregătirilor cît și desfă
șurarea mutării „Urnex"- 
ului a fost încredințată

Privind configurația de 
ansamblu a spiritualității 
românești, oricine poate 
observa, chiar fără a fi 
un specialist, evidenta 
ei unitate fundamentală. 
Deși au fost nevoiți să 
trăiască veacuri de-a rîn
dul între granițe politi
ce separate, românii n-au 
încetat să vorbească, să 
creadă, să creeze, să 
simtă, să cînte la fel, să 
înțeleagă și să privească 
viața și moartea, mun
ca și dragostea, liberta
tea și silnicia, frumosul 
și uritul în datele esen
țiale ale unei și aceleiași 
matrice comune. Un rol 
liotărîtor în păstrarea 
unității spirituale l-a a- 
vut, desigur, limba, uni
tară pe întreg spațiul 
geografic românesc, și 
nu numai pentru că ro
mânii, indiferent în ce 
zonă ar fi trăit, s-au pu
tut înțelege întotdeauna 
unii pe alții, ci și pen
tru că ca exprimă și ve
hiculează credința și da
tini, practici de
și sociplo, gustul artistic 
și idealurile, un 
mod de a înțelege 
și cosmosul,

spirituală 
mente componente ale 
spiritualității. Păstrînd 
în sine, ca într-un imens 
tezaur al ,Jogos“-ului, 
noțiuni și idei, denumiri
le lucrurilor, acțiunilor și 
însușirilor principale, a- 
celeași la toți vorbitorii, 
și aceleași structuri gra
maticale, ea este cea 
mai puternică dovadă a 
unității și continuității 
noastre.

Unitatea profundă e 
zlbilă pretutindeni; 
construcția caselor și 
uneltelor de muncă,
port, în muzică și dans, 
toate avînd la bază a- 
celeași motive, aceleași 
arhetipuri, aceasta nedu- 
cînd la uniformitate, la 
șablon, ci instituind 
suportul unei creatoare 
și fecunde diversități. Nu 
știm și nu vom ști poate 
niciodată pe ce plai anu
me al pămîntului româ
nesc s-a rostit, s-a cîn- 
tat pentru întîia oară 
Miorița; cele aproape o 
mie de variante ale ei, 
cite se cunosc, au crescut 
ca niște flori miraculoa-

Ioan DUBEK
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Prestigiul întreprinderii, susținut prin 
realizarea de produse variate, de calitate

Colectivul întreprinderii 
de tricotaje din Petroșani 
și-a înscris de-acum nu
mele in rîndul unităților 
de prestigiu din țară pro
ducătoare de tricotaje. Este 
prestigiul cîștigat prin se
riozitatea și strădania cu 
care soțiile și ficele de 
mineri, fiecare muncitoa
re, cadru tehnic sau ingi
ner a abordat problemele 
creării și realizării de mo
dele noi, pe placul cum
părătorilor, produse ce 
răspund din plin exigen
țelor de calitate. Aceasta 
a fost ideea dominantă a 
adunării reprezentanților 
oamenilor muncii din în
treprindere, adunare în 
care s-au analizat rezulta
tele obținute în primele 
10 luni ale anului și s-au 
jalonat direcțiile princi
pale de acțiune pentru ca 
planul anului 1984 să fie 
îndeplinit exemplar. S-a 
subliniat în adunare că în 
atenția consiliului oame
nilor muncii a stat în per
manență preocuparea pen
tru asigurarea întreprin
derii cu comenzi și con
tracte, cu materii prime 
și materiale. Pe de altă 
parte organul colectiv de 
conducere — sub condu
cerea organizației de par
tid — a întreprins nume
roase măsuri pentru folo
sirea deplină a capacități
lor de producție și timpu

lui de lucru, reducerea 
continuă a consumului de 
materii prime, pentru îm
bunătățirea calității pro
duselor destinate atît pie
ței interne, cît mai ales 
pentru export

în strădaniile colectivu
lui de a aplica măsurile 
stabilite, în hărnicia și 
priceperea acestui harnic 
colectiv își au izvorul și 
rezultatele înregistrate. în

se numără Eva Mucenic, 
Paula Țărnă, Lina Pașpan, 
Steluța Popa, Zamfira 
ȘprivaCj Viorica Buță și 
multe altele care nu și-au 
precupețit eforturile pen
tru a-și depăși cu regula
ritate prevederile planului.

Delegații la adunarea 
reprezentanților oameni
lor muncii din întreprin
dere au fost informați pe 
larg asupra prevederilor
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primele 9 luni din acest 
an la producția marfă s-a 
arătat in adunare — 6-a 
înregistrat un plus de 
775 000 lei, producția netă 
a fost depășită cu 1 300 000 
lei, obținîndu-se impor
tante depășiri la produc
ția destinată exportului. 
Plusurile au fost realizate 
pe seama depășirii pro
ductivității muncii — cal
culată după producția ne
tă — cu 3 405 lei. Aceas
ta in condițiile în care 
cheltuielile materiale au 
fost reduse cu 9,2 lei, iar 
cele totale cu 5,7 lei la 
1 000 lei producție marfă. 
Așa cum s-a subliniat și 
in adunare, printre autorii 
acestor rezultate meritorii

planului pe anul 1984, pre
vederi superioare’ realiză
rilor din primele 9 luni ale 
anului, dar pe măsura ca
pacității de mobilizare a 
colectivului și a dotării 
tehnice de care dispune. 
Participanții la dezbateri 
— Paula Țărnă, Marta 
Cristea, Vasile Sfabu. San
da Lindner, Elena Chela- 
ru, Marinela Bucan șl Mar
gareta Ionescu — au subli
niat în cuvîntul lor că 
stă în puterea colectivului 
ca prevederile planului pe 
1984 să fie realizate. Este 
însă necesar să fie mobi
lizate toate rezervele in
terne de care dispune co
lectivul, rezerve localiza
te în mai buna încărcare

și funcționare a mașinilor, 
ridicarea calificării profe
sionale a fiecărui munci
tor, mai buna organizare a 
fluxului de producție, a- 
6igunarea de fire de cali
tate pentru a putea spori 
produsele realizate pentru 
calități superioare, acope
rirea cu comenzi — de că
tre centrală — a producției 
și, în special, a planului 
de export. De rezerve Im
portante dispune colectivul 
și în ceea ce privește fo
losirea rațională a fondu
lui de timp. Un calcul su
mar arată că în acest an, 
în fiecare zi, au lipsit — 
fiind în concedii medica
le, de naștere, învoiri sau 
absențe nemotivate — 40
de oameni. Or, prin mă
suri preventive și educati
ve, s-a subliniat în adu
nare, aceste absențe de la 
lucru pot șl trebuiesc 
mult diminuate. Dezbate
rea Și aprobarea progra
mului unitar de măsuri po- 
litico-organizatorice și teh- 
nico-economice, ea șl a 
programului de creștere a 
productivității muncii șl a 
contractului angajament, a- 
testă hotărîrea acestui har
nic colectiv de muncă de 
a-și onora în mod exem
plar planul pe acest an și 
de a pregăti temeinic pro
ducția anului viitor.

D. CĂLIN

Perfecționarea 
cadrelor muncitorești

(Urmare din pag. I) La baza acestor reali-

acest an cifra care re
prezintă numărul , celor 
care au absolvit cursuri
le de perfecționare se ri
dică Ia 2863. Și mai gră
itoare sînt în acest sens 
alte două cifre. Prin 
plan se preconiza perfec

ționarea a 965 de munci
tori, dar numărul mun
citorilor care au absolvit 
cursurile de perfecțio
nare a ajuns la 2548.

Cum se reflectă aceas
tă preocupare în reali- 

" zarea sarcinilor de plan, 
în sporirea productivită
ții muncii ?

Răspunsul la această 
întrebare ni-1 oferă din 
nou cifrele, prin valoa
rea lor de necontestat, și 
ne vom referi doar la 
trei sectoare de produc
ție din cadrul întreprin
derii miniere Lupeni, 
sectoare care au și cel 
mai mare număr de mi
neri absolvenți ai cursu
rilor de perfecționare. 
Astfel, colectivele sec
toarelor III și IV, uncie 
dintre cele mai mecaniza
te sectoare ale întreprin
derii au extras împreună 
peste prevederile de plan, 
de la începutul anului, 
67 582 tone de cărbune 
pentru cocs. La rîndul 
său colectivul sectorului

zări deosebite stau, așa 
cum este firesc, sporurile 
de productivitate a mun
cii, cea mai elocventă 
dovadă a eficienței per
fecționării profesionale a 
personalului muncitor. 
Ilustrative sînt produc- 
tivitățile mari obținute 
de minerii sectorului III, 
spre exemplu. în cărbu
ne plănui productivității 
muncii a fost depășit cu 
peste 3400 kg/post, iar 
în abataje pluslil s-a ri
dicat la 2216 kilograme 
de cărbune pe post. La 
nivelul formațiilor de lu
cru s-au evidențiat în 
mod deosebit, prin pro- 
ductivitățile înregistra
te, formațiile conduse de 
minerii-tehnicieni Mihai 
Blaga și Matyus Laszlo 
tot din cadrul sectoru
lui III, care, depășindu-și 
sarcinile de plan la acest 
indicator — productivita
tea muncii planificată" în 
abataje — cu 5000 kg 
cărbune pe post și res
pectiv, 4000 kg pe post, 
au înregistrat plusuri la 
producție de 27 103 to
ne, și 19 000 tone de căr
bune dc la începutul a- 
cestul an.

Acestea sînt doar cîte- 
va exemple elocvente 
pentru a demonstra va
loarea deosebită pe care

Valorifîcarea 
potențialului productiv
iL'iTuare din pag l)

Pc fondul acestei anali
ze critice, dezbaterile au 
reliefat și alte neajunsuri. 
Datorită nerespectării stric
te a tehnologiilor de lucru 
s-au produs multe surpări, 
au arătat atît maistrul e- 
nergetic Constantin Ma- 
reș, de la sectorul I, cit 
și șefii de brigadă Mihai 
Neștian, de la același sec-— ..• «...

VI. Apro- 
vagone- 
deficita-

* -ș altele 
șef dc brigadă . 

sectorul 
anului 

fost neglijate lucrările

tor, și Vasile Mihai, 
sectorul VI. 
vizionarea 
te goale 
ră. a spus printre 
minerul S, 
Aurel Beleț, din 
IV. Pe parcursul 
au 1__  - .. .
de întreținere a unor gale- 
r...__
tul maistrului minier^ prin
cipal Mircea Bălțătcscu. 
șeful sectorului V. Critici 
severe, îndreptățite, au foi - 
mulat și ceilalți vorbitori 
— Ilie Chiron, miner șef 
de brigadă la investiții, 
maistrul minier Mihai Pîn- 
zaru, din partea sectoru
lui de transport, inginerii 
Andrei Fodor, Mircea Po
pescu, Aurel Matiaș și Ion 
Tirea, șefii sectoarelor I, 
III,, VII și IX. Aceste cri
tici au vizat activitatea de 
întreținere a instalațiilor 
de extracție pe verticală, 
practica (total neînțeleasă!) 
de a descompleta un mare 
număr de formații de la 
sectorul VII. calitatea scă- 
zuvâ a reviziilor tehnice, 
care nu reușesc să devină 
cu caracter preventiv. Pe 
de altă parte, a fost sem
nalată exigența scăzută 
pentru îmbunătățirea stă
rii disciplinare șl, în acest 
context, tolerarea abate
rilor repetate ale celor ca
re săvîrșesc un număr ma
re de absențe nemotiva
te.

Analiza șl dezbaterile a- 
dunării reprezentanților au 
scos în evidență faptul că 
prin mobilizarea întregu
lui potențial de gîndire și 
acțiune al colectivului, a- 
ceste lipsuri pot fi înlătu
rate astfel ca activitatea 
mi. ei să se situeze la un 
nivel corespunzător. Sec
toarele I, III și VII au în
registrat deja ritmuri de 
extracție la nivelul sarci
nilor de plan, avînd posi-

cu 
este

s-a desprins din cuvin-

bîlilatea să se alăture sec
torului V care pe tot par
cursul anului a desfășurat 
o activitate exemplară. La 
sectorul II, promovarea u- 
nei noi tehnologii de lucru 
— abatajul cu front scurt, 
cu tavan de rezistență — 
a condus la creșterea pro
ductivității muncii în căr
bune cu circa 2 tone/post. 
Practic, în toate sectoarele 
au fost întreprinse măsuri 
pentru îmbunătățirea asis
tenței tehnice și creșterea 
aportului fiecărei formații, 
pe fiecare schimb, la rea
lizarea unor producții mai 
mari. Rămîne ca efortul 
sectoarelor productive să 
f'e sprijinit printr-o ac
tivitate electromecanică 
cu mult îmbunătățită, pe 
măsura cerințelor, și prin 
soluționarea grabnică a 
problemelor legate de tran
sport. în acest domeniu, 
reamintim sarcinile priori
tare — subliniate în adu
nare — ale întreprinderii: 
urgentarea trecerii trans
portului pe benzi, la ori
zontul 360, și îmbunătăți
rea considerabilă a întreți
nerii instalațiilor puțuri
lor, pentru asigurarea 
tracției pe verticală 
stagnări.

Urmînd orientările 
î-au fost trasate și 
înfăptuirea integrală a 
surilor proprii, colectivul 
minei Vulcan are reale po
sibilități ca în anul 1984 
să desfășoare o activitate 
economică rodnică, concre
tizată In îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor pro
ducției fizice, în condiții 
de calitate șl eficiență ri
dicată.

V raportează o producție 
-suplimentară, la 
acest an de
10 000 tone dc

zi, pe 
peste 

cărbune

Lompeten ță și cutezanță

schimb 
repara- 
m ini ere

I (Urmare din pag. I)

inginerului șef Nicolae 
Vucan și maistrului prin
cipal Alexandru Bugheș, 
secretarul organizației de 
partid.

Toate pregătirile prea
labile au fost înfăptuite 
în ziua precedentă depla
sării. In ziua operației, 
excavatorul a fost anco
rat cu cabluri de oțel dc 
două buldozere. Misiu
nea deplasării a fost în
credințată unor 
de elită 
Nicolae Szatmari, 
de Ion Dumitrescu, 
pe buldozere încă 
frați Szatmari : Francisc 
și Ștefan. Au fost

mecanici 
la excavator 

ajutat 
iar 
doi

_> —
zenți mai rnulți electri
cieni — Ioan Todea, loan 
Ilamz, Sever Ionică, Ro
man Trifu, Mircea Pro- 
danciuc care, sub în
drumarea directă a mais
trului principal Bugheș 
au asigurat riparea ca
blului de 6 kV în peri
oada deplasării, pozarea 
acestuia, iar apoi, revizia 
electromecanică și pune
rea în funcțiune a exca
vatorului pe noul ampla
sament. Un complex de 
operații care s-au suc
cedat cu precizie, în con
diții depline de siguran
ță, așa cum au fost pro
gramate. Un singur mo
ment de tensiune a fost 
prilejuit de o pantă, un-

I

I
I
I

Manole, Alexandru 
reșan și alții. (I.B.)vâ informăm
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• EXPOZIȚIE, 
clubului cultural 
țese d T 
iește, in perioada 
noiembrie, o atractivă ex
poziție de fotografii. Sînt 
expuse creații artistice ale 
genului realizate de mem
brii cercului foto „Sirius", 
precum și personale ale 
unor studenți fotoama- 
tori ca Laszlo Deneș, loan

Holul 
studen- 

Petroșani găzdu- 
9—13

• EXCURSIE. Asociația 
Casei pensionarilor din Pe
troșani organizează perio
dic excursii în diferite sta
țiuni balneo-climaterice din 
țară și la cabanele din 
împrejurimi. In spiritul a- 
cestei frumoase tradiții, o 
astfel de excursie este or
ganizată la sfîrșitul lunii 
noiembrie, ia cabana „Vo- 
ivodu". (V.S.)

'OTBAL. Duminică, 
iubitorii sportului cu balo
nul rotund din municipiul 
Petroșani au posibilitatea 
să vizioneze un atractiv 
meci de fotbal intre echipa 
„Jiul“ Petroșani șl o com
binată a foștilor coechipi
eri care în prezent activea
ză la alte cluburi sportive. 
Printre cei care au fost in
vitați să participe se nu
mără Moise, M. Marian, 
Bucurescu, Giupitu, Giu- 
chici și... Dumitrache. Me
ciul 6e va disputa pe sta-

o are perfecționarea pro
fesională a personalului 
muncitor din 
minieră.

Industr'aJ
în unitate

Muncitoarele Mancica 
Bălan și Smaranda Sur
do de la atelierul me
canic al I.M, Vulcan 

pregătesc materialul pen
tru confecționarea unui 
set de piese de 
solicitate pentru 
rea utilajelor 
din subteran.

Foto: Ștefan NICOLAE

•IA

de din cauza că „s-a lă
sat" terenul, utilajul era 
să se dezechilibreze. Dar 
oamenii au fost pe fază, 
au acționat prompt și cu 
eficiență. Nu a trecut 
decît un schimb de 10 
ore și excavatorul a în
ceput să rupă din deal. 
A fost momentul final și 
dovada reușitei acțiunii’: 
a început descoperta pe 
treapta de la cota 795.

Competența, cutezanța 
șl responsabilitatea oa
menilor și-au spus cuvîn
tul, asigurind ca din a 
treia decadă a lunii, c- 
dată cu terminarea des- 
copertei, un nou front de 
cărbune să dea producție 
din carieră.

Com- 
sportiv „Jiul", cu 
de la ora 14.

dionul din cadrul 
plexului 
începere

• ÎN
lor sociale 
I.F.A. 
locuri 
recreerea muncitoarelor 
fabricii în timpul pauze
lor de masă, au fost mon
tate robinete cu apă po
tabilă și chiuvete. (I.D.)

CADRUL 
ale 

.Vîscoza" 
rezervate

puncte- 
secțiilor 
Lupeni, 
pentru

» ÎNSCRIERI PENTRU 
REVELION. Cei care do
resc să-și petreacă Reve-

spirituaîă
(Urmare d>D pag I)

se pe întreg cuprinsul 
țării, dar faptul că ele 
își trag seva din aceeași 
rădăcină arhetipală e do
vada cea mai frumoasă a 
unității noastre din 
dîneîmi de 
rie.

Așa cum 
leași nume 
românii au 
eroi iu care și-au 
mat speranțele, de 
ce parte a Carpaților s-ar 
fi născut și ar fi inptat 
aceștia, ei au fost peste 
tot „ni noștri*4. Cărțile și 
le treceau unii altora 
peste munți; moldovea
nul Eminescu i-a cîntat 
in versuri nemuritoare pe 
ardelenii Horia și Andrei 
Mureșanu, așa cum, mai 
apoi, ardeleanul Liviu 

. Rebreanu va scrie mare
le roman al răscoalei ță
ranilor munteni; Hora 
Unirii _și Deșteaptă-te, 
române au devenit ade
vărate imnuri naționale 
înainte ca marea reîn
tregire națională să de
vină realitate politică. Și 
toate acestea împjeună ne 
spun că unitatea români
lor a existat dintotdeau- 
na, ea a constituit cheză
șia Marii Unirii. Ele si ut 
temelia unității spiritu
ale a timpului socialist 
al patriei.

timp și
a- 

isto-

au dat 
copiilor 
avut aceiași 

însu- 
ori-

ace
lor.

lionul '84 în frumoasa sta
țiune balneo-climaterică 
Herculane se pot înscrie la 
filiala O.J.T. Petroșani. 
Revelionul va prilejui și o 
frumoasă excursie de 
zile cu autocarul, care 
pleca din Petroșant în 
decembrie a.c. (IX).).

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA
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Pe teme de sezon

Au început plantările 
de toamnă și alte amenajări 
menite să ne facă viața 

mai frumoasă
De citeva zile, în toate localitățile Văii Jiului au 

început acțiunile menite să îmbogățească flora locală 
— plantările <le toamnă. Tonul acestor acțiuni l-a 
dat colectivul de femei ai serei E.G.C.L. care a plan
tat cu panseluțe primele „covoare" din centrul ora
șului, a împrejmuit cu gard viu și însămînțat cu iar
bă noua zonă verde din strada Șt O. Iosif.

Tehnicianul sectorului municipal de gospodărie 
comunală și locativă, Ștefan Hodoș, are motive pen
tru o mare satisfacție. în calitate de delegat al mu
nicipiului nostru, el a însoțit primul transport de ma
terial dendrologic de la pepiniera din Arad la Petro
șani : 20 000 fire de gard viu, 10 000 trandafiri pitici, 
200 de mesteceni — specie de foioase care va fi com
pletată cu minimum 300 de fire procurate pe plan 
local. De la alți furnizori de material săditor — Si- 
meria — au fost aduși 300 de tuia și diferite alte spe
cii de arbori și arbuști ornamentali care vor fi plan
tați în Petroșani.

Acțiunea de plantare a debuiat duminică, 0 no
iembrie, cu primele gropi săpate în zona podului Să- 
lătruc. Aici, în următoarele zile se vor face plantări 
pe ambele laturi ale șoselei. Totodată va fi îmbogă
țită flora noului parc de lingă sediul Teatrului de 
stat, a zonelor verzi din strada Șt. O Iosif și din 
preajma stației PECO de Ia Livezeni. Tot în partea 
sudică a orașului, o dată cu terminarea și punerea în 
funcțiune a noului abator și a anexelor sale — fabri
ca de mezeluri și de conserve —, au fost reluate și 
sînt pe punctul de a fi finalizate o serie de amena
jări edilitare restante, cum sînt trotuarul de la panta 
podului peste Jiu pînă la fabrica de pîiue, refugiul 
pentru autobuzeie ce asigură transportul în comun. 
De la capătul aceleiași pante pînă Ia stația PECO, pe 
întreaga suprafață carosabilă a șoselei, s-a așternut 
un covor complet de asfalt. Aspectul ordonat al a- 
cestel porțiuni de drum public se va întregi prin 
plantarea de arbori, încă în această toamnă, pe am
bele laturi.

Sînt posibilități pentru ca în această toamnă să 
se completeze zestrea de util și frumos a municipiu
lui cu noi dotări. La plantarea materialului dendro
logic (la care se adaugă 1500 kg sămință de iarbă), a 
celui care poate fi procurat pe plan local, pe lingă 
personalul serei și brigada de pavatori a E.G.C.L. 
(care în prezent realizează stabilizarea taluzului de 
la Școala generală nr. 1 cu creionaje din beton) o 
prezență mai largă și mai constantă, pină la finali
zarea amenajărilor programate este așteptată din 
partea cetățenilor, mobilizați de deputați, de asocia
țiile de locatari. Aceasta pentru că noi, locuitorii mu- 
nicipului, sînlem de drept și de fapt beneficiarii tu- 

j turor amenajărilor gospodărești edilitare realizate.

Toma ȚAȚARCA
'>

Instantaneu de muncă 
din atelierul-școală un
de se pregătesc viitoarele 
cadre pentru unitățile 
de croitorie din cadrul 
Cooperativei „Straja" 
Lupeni.

Loto: N. ȘTEFAN

Neglijența gospodarilor din Petriia
încă din lunile de vară, 

subsolurile blocurilor 7, 8, 9, 
10, 13, 16—18, 20, 21 și 2? 
din cartierul 8 Martie din 
Petriia sînt pline cu apă. 
Am cerut de nenumărate 
ori E.G.C.L.-ului din loca
litate să intervină eficient, 
nu numai cu promisiuni, 
pentru a curma această si
tuație. Dar n-am fost au
ziți. Acum a venit sezo
nul rece. Căldură și apă 
caldă nu avem ca lumea, 
pentru că Nicolae Josan, 
maistrul cu centralele ter
mice, nn s-a ocupat pen
tru a efectua racordările 
necesare. Iată de ce căl
dura abia se percepe în 
apartamentele noastre de
oarece conductele, trecînd 
prin apa rece din subsoluri, 
agentul termic își pierde

„Stegul roșu" a criticat organele vizate răspund

Formal și evaziv...
...Este răspunsul Fabri

cii de produse lactate Pe
troșani la articolul „Fără 
dereglări nu se poate ?", 
publicat în ziarul nostru 
nr. 9G68 din 11 octombrie 
1983, în care era criticat 
modul defectuos de apro
vizionare a unității nr. 
261 din Lupeni, cu produ
se lactate. Răspunsul 
poartă amprenta unei... 
pretenții neîntemeiate; răs
punsul ne sugerează că „ar 
fi de dorit ca, in viitor, o- 

mult din temperatură ne- 
maiputfnd încălzi calori
ferele.

Sînlem „privați" atît de 
apa caldă, cit și de căl
dură din cauza neglijen
țelor d n activitatea celor

Sesizări, opinii cile 
cititorilor

datori să gospodărească o- 
rașul, adică E.G.C.L. Pe
triia. Iată de ce de la 1 
octombrie și pînă în a- 
ceste zile nu am avut nici 
măcar o picătură de apă 
caldă. Din pricina acestei 
situații — deși sînt conști- 
enți de importanța econo
mică și socială a energiei 
electrice — locatarii folo

rice publicație sau cerință 
de publicare (?) a unor co
respondenți voluntari să 
fie verificate mai întîi la 
fata locului și apoi publi
cate în presă". „Mulțumim 
frumos" pentru sugestie... 
dar verificarea noastră este 
temeinică și avem în acest 
sens confirmarea prin se
sizările unor clienți care 
nu o dată au apucat ora 
9 sau chiar 10 ale dimi
neții la tejghelele maga
zinelor aștcptînd sosirea 
produselor lactate.

sesc radiatoare pentru că 
au copii a căror stare de 
sănătate este cel mai Im
portant lucru.

Tot în cartierul nostru 
mai sînt vreo 3—4 guri de 
apă (poate or fi și mai 
multe) din care se risi
pesc încontinuu mari ' 
cantități de apă potabilă. 
Am anunțat lucrătorii de 
la E.G.C.L. Dar am rămas 
tot cu promisiunile. Noi 
sîntem indignați că deși 
nu beneficiem încă de apă 
caldă, nici de căldură, to
tuși trebuie să plătim ta
xele pentru prestări de 
servicii care pentru noi 
sînt ca și inexistente.

Constantin OBI.EA, 
în numele mai multor lo

cuitori din cartierul 
8 Martie Petriia

NOTA 
Incredibil, 
dar... real
Numai dacă vezi, pe te

ren, adică pe Aleea Po
porului din Petroșani, poți 
să crezi. Oricine ți-ar spu
ne că deasupra căminelor 
ce adăpostesc vanele rețe
lei de alimentare cu agent 
termic și apă caldă a blo
curilor din această stradă 
se află bucăți de placaj, 
seînduri și aite improviza
ții, ori sînt pup și sim
plu neacoperite cu nime. 
deschise, nu-1 poți crede 
ușor. Și lotuși exact așa 
stau lucrurile. Două ase
menea cămine neacoperite 
cu capace din fontă se a- 
flă între blocurile 1—3, al
te două, din care unul a- 
coperit cu o bucată de 
placaj, iar celălalt deschis, 
se află pe trotuarul pieto- 
nal dintre blocurile 2—4. 
în spatele blocului 2, în 
apropierea punctului ter
mic nr. 11, aburul ieșit în 
atmosferă, trădează exis
tența altui cămin complet 
descoperit. Dacă oamenii 
mari, adică constructorii 
de la Grupul de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. și ai 
șantierului termoficării 
au lăsat descoperite aces
te cămine, copiii din car
tier le-au umplut cu pie
tre, hârtii și alte reziduuri. 
Probabil tot jucindu-se pe 
lingă ele. Lăsînd gluma la 
o parte, trebuie să spunem 
că așa cum arată, aces
te cămine constituie un 
serios pericol de acciden
tare a oamenilor, o pată 
neagră pe bolta amenajăm 
rilor pe orizontală din 
preajma blocurilor, negli
jate- în mod nepermis de 
conducerea grupului de 
șantiere amintit ca și de 
șantierul care a realizat 
magistrala de termofica- 
re. Le chemăm să-șl re
considere atitudinea în a- 
ceastă problemă și să-și 
onoreze pînă la capăt da
toriile față de locuitorii 
noilor cartiere.

Alt loc!
La cițiva metri de a- 

ceastă imagine, deve
nită o permanență, se 
află intrarea în maga
zinul alimentar nr. 2 
din strada Aurel Vlai- 
c« — Petroșani. Insis
tăm ca sectorul de gos
podărie comunală al 
E.G.C.L., deputatul și 
locuitorii străzii A. 
Vlaicu și ai celor înve
cinate 6ă stabilească un 
alt loc pentru containe
rul respectiv, astfel ca 
imaginea pe care o pre
zentăm să dispară cit 
mai repede cu putință. 
(T.Ț.)

Unde se pot valorifica materialele refofosibile ?
Centrii de recuperare, 

colectare, achiziții și des
facere a materialelor refo- 
losibilc Livezeni, a redes
chis subunitatea sa din 
Petroșani. Subcentrul se a- 
®6 la blocul nr. 19 din 
etrada Minerului, cartierul

Carpați și preia de Ia 
populație ziare, reviste 
vechi, alte resturi de tur
tle și carton, resturi texti
le, pici, lînă, tuburi spray, 
acumulatoare și alte ma
teriale refolosibile. Mate
rialele se pot prezenta și 

la rulota amplasată acum 
în fața blocului 19. Sub
centrul preia orice canti
tate de materiale prezen
tate de populație In cursul 
programului de lucru care 
este de la ora 7 la 15,

Auto gospodărire

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

Nu e puțin să pregă
tești și să servești 3500 
de mese pe zi. Nu e pu
țin să hrănești și să în
grijești aproape 400 de 
porcine, cum tot puțin 
nu este să cultiv! 2 ha 
de solarii cu tot felul de 
zarzavaturi. într-adevăr, 
cele 2 ha de solarii din 
Lupeni, au fost lucrate 
— plantate cu răsaduri, 
săpate și recoltate —, de 
colectivul cantinei minie
re din Lupeni a IACCVJ 
în afara programului de 
lucru. Responsabilul a- 
cestei cantine. Radu 
Smaranda, ne spunea : „O 
zicală din popor glăsu- 
iește că, cine-i harnic și 
muncește are tot ce-i tre
buiește. în afară de 
schimbul II, care se ter
mină după ora 22, per
sonalul din celelalte do
uă schimburi ale canti
nei noastre nu s-a dus 
nici o dată, la termina
rea schimbului, direct a- 
casă, ci spre solarii, spre 
gospodăria anexă sau la 
sortat și lnsilozat. 
contribuția celor 50 
femei, cărora țin să 
mulțumesc și pe această 
cale, am reușit să avem 
de toate și să devenim 
un colectiv fruntaș pe în- 

| treprindere".

Cu 
de 
le

ați re-
2 ha

anului, 
curent.

— Ce sortimente și can
tități de produse 
coltat de pe cele 
de solarii ?

— în tot cursul 
pentru consumul 
din solarii am recoltat 15 
tone de roșii, 11 tone 
de castraveți, . 1,5 tone 
fasole verde, 1000 kg de 
ceapă proaspătă, 500 kg 
diferite plante aromate

Cine-i harnic și. 
muncește are tot ce i 

trebuiește

pentru diversificarea și 
condimentarea . meniuri
lor și alte produse.

— Fiind la capitolul 
produse, ați putea să ne 
dați cîteva cifre despre 
rezervele asigurate pen
tru iarnă ?

— Da : 144 tone de
cartofi, 9 tone castraveți, 
1800 kg fasole verde, 37 
tone de varză, 19 
de ceapă, 16 tone de 
re, 3 tone de ardei 
la saramură, 2 tone 
dei iute, 1600 kg melaj 
pentru ciorbe, acest Ul
tim preparat fiind în 
totalitate de la solarii.

tone 
me- 
gras 
ar-

Am putea continua cu 
rezervele, dar, ne oprim 
aici, 
pune 
tinei 
gată 
xă.

nu înainte de a-i 
responsabilului can- 
ultima întrebare Ie
de gospodăria ane-

— Cine îngrijește 
hrănește porcinele ?

— Cum cine ? Noi! 
De la cantină și micro- 
cantine rămîn diferite 
resturi, iar din sortarea 
cartofilor ne-a rezultat o 
cantitate de circa 25 de 
tone pe care am Insilo- 
zat-o pentru furajarea 
porcinelor. După cîte știu, 
noi avem cea mai mare 
gospodărie anexă pe în
treprindere. Pînă în pre
zent am folosit mai bine 
de 8 tone de carne de 
porc pentru consumul a- 
bonaților. Nu este zi în 
care să nu servim 
nerilor preparate 
carne. în prezent noi a- 
vem la circa 8—9 abonați 
un porc. Nu peste mult 
timp vom ajunge la un 
porc la 5—6 abonați.

Ce am mai putea spu
ne ? Că de la acest har
nic colectiv 'ar avea mul
te de învățat alte 
tive similare din 
Jiului.

Și

mi- 
din

colec- 
Valea

Avram MICA
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicoiae Geaușascu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și președintele Republicii 

Finlanda, Mauno Koivisto
HELSINKI 10 (Agerpres). 

j Cu prilejul vizitei oficiale 
pe care o efectuează in 

i Finlanda, tovarășul Ște- 
i fan Andrei, ministrul a- 

facerilor externe al Repu- 
; bllcil Socialiste România, a 
i fo6t primit Joi de președin

tele Republicii Finlanda, 
Mauno Koivisto.

Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost trans
mis președintelui Republi
cii Finlanda, Mauno Koi- 

; visto, un salut cordial, îm
preună cu cele mal bune 
urări de sănătate și ferici
re, de pace șl bunăstare 
poporului finlandez prieten.

Exprimlnd vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, pre
ședintele Finlandei a trans
mis tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
un mesaj de caldă prietenie 
Împreună cu cele mai bu
ne urări de sănătate șl fe
ricire personală, de pro

gres șl prosperitate popo
rului român. Președintele 
Finlandei a exprimat do
rința de a se tntilnl cu to
varășul Nicoiae Ceaușescu 
și de a efectua, în acest 
scop, o vizită oficială In 
Republica Socialistă Româ
nia.

în cadrul Întrevederii ca
re a avut loc s-a manifes

Acțiuni în favoarea păcii și dezarmării
BONN 10 (Agerpres). — 

Parlamentul local din o- 
rașul land Bremen s-a 
pronunțat, cu o mare ma
joritate, împotriva sta

ționării rachetelor „Per- 
shing-2“ și „Cruise" pe teri
toriul R.F. Germania. Ob
servatorii remarcă faptul 

că este primul parlament 

tat hotărirea de a dezvol
ta bunele raporturi româ- 
no-finlandeze șl. In mod 
deosebit, relațiile econo
mice.

în cadrul schimbului de 
păreri pe probleme Inter
naționale, discuțiile s-au 
concentrat asupra proble
melor întăririi securității 
și colaborării pe continent.

Ministrul de externe 
român a prezentat conside
rentele președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cu privire la 
necesitatea de a se face 
totul pentru oprirea am
plasării de rachete ameri
cane cu rază medie de ac
țiune In unele țări vest- 
europene și retragerea șl 
distrugerea celor existen
te.

Președintele Finlandei a 
apreciat eforturile consec
vente, neobosite ale tova
rășului Nicoiae Ceaușescu, 
pentru succesul negocieri
lor sovieto-americane de 
la Geneva.

4*
Joi au început la Helsinki 

convorbirile tovarășului 
Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, care e- 
fectuează o vizită oficială 
în Finlanda, cu ministrul 
finlandez de externe Paavo 
Vayrynen, 

de land dm R.F.G. care ia 
oficial o asemenea decizie. 
Moțiunea a fost adoptată 
cu voturile* social-democra- 
ților și ale ecologlștilor, în 
vreme ce creștin-democrații 
s-au pronunțat împotrivă.

★
DELHI 10 (Agerpres). 

într-o cuvîntare rostită la

Declarația Agenției Române 
de Presă „Agerpres44

Agenția Română de Pre
să „Agerpres" este împuter
nicită să declare:

Opinia publică din țara 
noastră urmărește cu ne
liniște și profundă îngrijo
rare luptele fraticide ce se 
desfășoară în nordul Li
banului, în zona taberelor 
palestiniene Badawl șl Nahr 
El Bared și a orașului Tri
poli.

Aceste lupte, care pro
voacă un mare număr de 
victime omenești șl impor
tante pierderi materiale, a- 
gravează și mai mult situa
ția în care se află poporul 
palestinian greu încercat, 
aduc prejudicii cauzei sale 
juste șl nu fac declt să 
slăbească lupta pentru în
făptuirea aspirațiilor Iul 
legitime, pentru realizarea 
drept’ lui inalienabil la au
todeterminare, Inclusiv la 
crearea unui stat palesti
nian propriu, independent. 
Totodată, aceste evenimen
te adaugă noi elemente de 
tensiune, care complică șl 
mai mult situația de an
samblu din Orientul Mij
lociu.

în spiritul raporturilor 
de solidaritate militantă șl 
strlnsă prietenie cu poporul 
palestinian, poporul român 
îșl manifestă preocuparea 
sa sinceră față de disen
siunile apărute în rîndul 
Organizației „Al Fatah“, al 

un miting care a avut loc 
în orașul Kurukshetra (sta
tul Haryana), Indira 
Ghandi primul ministru 
al Indiei, a declarat că 
războiul, al cărui pericol 
planează în prezent asu
pra omenirii, va avea un 
caracter catastrofal. Un a- 
semenea război poate d s- 

mișcării palestiniene în ge
neral, șl îșl exprimă con
vingerea că, prin eforturi 
susținute, actualele diver
gențe și conficte vor putea 
fi depășite în cel mai scurt 
timp, prin soluționarea lor 
de către palestinienii Înșiși, 
pe calea tratativelor, In 
conformitate cu interesele 
supreme ale poporului pa
lestinian.

în actualele împrejurări 
Internaționale, unitatea Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei, In frunte cu 
președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat, este o neces tate vi
tală, iar interesele ponoru
lui palestinian, asigurarea 
dreptului său la autodeter
minare sînt mai presus de 
orice.

Poporul român îșl rea
firmă și cu acest prilej 
hotărirea fermă de a acor
da în continuare întregul 
sprijin poporului palesti
nian prieten, Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei și președintelui ei, 
Yasser Arafat, în eforturile 
pentru Înfăptuirea dreptu
rilor naționale palestiniene, 
cu convingerea că regle
mentarea problemei poporu
lui palestinian este In In
teresul păcii și stabilității’ 
în zonă și în întreaga lu
me.

truge întreaga omenire. 
Din aceste considerente. 
India depune eforturi con
secvente pentr preîntîm- 
pinarea unul război, pentru 
consolidarea păcii in în
treaga lume, se pronunță 
pentru soluționarea pro
blemelor litigioase pe ca
lea negocierilor.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Un comando 
pentru apa grea, I—II ; 
Unirea : Haiducii lui Șap
te "ai.

LONEA : Micul lord.
ANINOASA : Escapa

da.
VULCAN — Luceafă

rul : Omul șl umbra.
LUPEN1 — Cultural: 

B.D. în alertă.
URICANI : Cafe 

press.
ex-

15,00
15,05
15,30

Telex.
Politehnica TV.
Emisiune în limba 
germană. (CP) 

Tragerea loto. 
La volan — emisiu
ne pentru conducă
torii auto, 

1001 de seri.
închiderea progra- rele serii. Radiojurnal, (ora 
mului.
Telejurnal. (CP)
Actualitatea în eco
nomie.

CIntece pe adresa 
dumneavoastră.
Cadran mondial.

17,25
17,35

17,50
18,00

20,00
20,20

20,30

20,40
21,00 Film artistic:'„O po

veste... cu cintec". 
Premieră pe țară.

22,15 Revista literar-artis- 
tică TV.

22,30 Telejurnal. (CP)

Mica publicitate
TÎNARA cauț cameră 

mobilată. Informații tele
fon 43835, Petroșani. (1304)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Lung Dan 
Marius, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani.

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA și nepoții Elvira, Nicu și Vetuța mulțu
mesc rudelor, vecinilor șl tuturor celor care prin 
prezență șl flori au fost alături de noi la greaua 
pierdere a scumpului nostru soț si unchi

JURCA MO1SE
11 vom păstra mereu în sufletele noastre. (1302)

RADIO
Radioprogramul 

dlm ^rții. 6,30 La ordinea 
zilei în agricultură. 7,00 
Radiojurnal. 7,30 La pa
noul de onoare al mun
cii. 8,00 Revista presei.
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 
Răspundem ascultători
lor. 10,00 Buletin de știri. 
10,05 Știința șl viața.
10.25 Atlas folcloric. 10,50 
Partidul, inima țării. E- 
misiune de versuri. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Vreau să știu 12,00 Bule
tin de știri. 12,05 De toa
te pentru toți turiștii.
12,30 Din comoara folclo
rului. 12,45 Avanpremieră 
Radio-TV. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Student club. 
16,00 Buletin de știri. 
16,05 Dezbateri Ideologice.
16.25 Uniți sub steagul 

faptei comuniste <— pro
gram de cîntece. 16,40 
Coordonate economice. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Pentru patrie. 17,45 
Țară mlndră. Românie — 
folclor contemporan. O- 

i

18,00), 20,00 Radiojurnal. 
22,00 O zl într-o oră. 
23,00 P a gi n i din 
opereta „Dragoste de ți
gan** de Lehar în inter
pretarea soliștilor noștri. 
23,30—3,00 Non stop mu
zical.

îl declar nul. (1301)
PIERDUT legitimație 

specială de călătorie ar. 
482, pe ruta Vulcan — So- 
hodol, eliberată de I.G.C.L. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1303)

. Duminică, 13 noiembrie

8,00 Teieșcoală.
8.30 Almanahul familiei, 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului (parțial 
color'.

11,43 I,urnea copiilor.
— Ivanhoe

Episodul 8.
13,0c Alburi dumin’cal 

(parțial color). 
Din 6umar:

— Telex.
— Pe strune de vioară.
— Umor și muzică.
— Cascadorii rîsuiui.
— Patru romanțe în pri

mă audiție.
14,30 Desene animate.

— Colecții și colecțio
nar .

— Album coral.
— Strict autentic — 

fapte, curiozități, In
tim plări.

— Telesport.
—. Copir-minune — film 

documentar.
— S' ccese aie artei in

terpretative româ
nești

— R tmur și melodii.
17,35 Publicitate.
17,40 Micul ecran pentru 

cei mici. Cîntăm co
pilăria fericită.

18,00 Film serial. 
Cervantes 
(color).

18,50 100) de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 Cin tarea României. 

Spectacol realizat în 
colaborare cu Co
rn »e’ul culturii și e

ducației socialiste al 
județului Galați.

20,10 Telecinemateca. Ci
clul „Mari adori". 
Sfîrșitul cartului. 
Premieră pe țară, 
(color).

21,45 Varietăți muzicale.
22.20 Telejurnal (parțial 

color).
— Sport.
— Avanpremieră săp

tămânală TV.

Luni, 14 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară (parțial 
color).

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial

color)
20.20 A patriei cinstire.

Uniți sub tricolor. .
20.30 Orizont tehnlco-ștl- 

ințific.
20,55 Roman foileton. 

Rebecca.
Ultimul episod (co
lor).

21.50 La zi în 600 de se
cunde.

22,00 Tezaur folcloric.
22.30 Telejurnal (parțial 

color).
Marți, 15 noiembrie

11,00 Telex.
11.05 Almanahul familiei.
11,35 Roman foileton. 

Rebecca. 
Ultimul episod, 
(color).

12.30 Publicitate.
U,35 Desene animate. 
16,00 Telex.

16,05 Viața școlii.
16.35 Clubul tineretului.
17,05 Imagini din Belgia.
17.25 îndrumări tehnice 

pentru lucrătorii din 
agricultură.*

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.25 Energia, o problemă 

a tuturor.
20.35 Videotecă internațio

nală (color).
21,05 Tradiții progresiste 

ale presei românești.
21.25 Telefilmoteca de aur.
*zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zz»zzzzrzzzzzzzzzzzzzzz
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Marcel Anghelescu 
(parțial coior).

22.30 Telejurnal (parțial 
color).

Miercuri, 16 noiembrie

14,00 Fotbal : Universita
tea Craiova — F.G. 
Bihor.

16,00 Telex.
16,05 Școala educației ce

tățenești.
16.30 Viața culturală.
16,55 Tragerea pronoex- 

pres.
17,00 Tribuna experienței.
17,15 Melodii.
17.30 Consultații în spriji

nul învățămîntulul 
politico-ideologic.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,30 Memoria documen
telor — Unirea, uni
tatea oglindită în 

opera teoretică a 
tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu.

20,45 Corul „Madrigal** al 
Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu**.

20,50 Stop-cadru pe ma
pamond.

21,00 Film artistic :
Buzduganul cu trei 
pecețl.

(color). (Prima parte).
22.30 Telejurnal (parțial 

color).

Joi, 17 noiembrie

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11.30 Film serial : 

Frontul invizibil 
(color). 
(Episodul II).

12.20 Ecranul copiilor (par
țial color).

16,00 Telex.
16,05 Colocvii pedagogice.
16.20 Film serial :

Karino
(color) 
(Ep.sodul 6).

16;45 Stud'oul tineretului: 
Colocvii despre tine
rețe ideal, muncă și 
creație.

20,00 Telejurnal (parțial 
coțor).

20,20 Actualitatea in eco
nomie.

20.30 Fotograme d.n rea
litate.

21,10 Film serial : 
„Omul din Atlantis** 
(color).

22,00 Discorama (color).
22.30 Telejurnal (parțial 

color).
Vineri, 18 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Teieșcoală.
15.30 Em siune in limba 

germană (parțial co
lor).

17.25 Tragerea loto.
17,35 La volan.
17,50 1001 de seri.
2o,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
20.30 Gîntece pe adresa 

dv.
20,40 Cadran mondial.
21,00 Film artistic :

Buzduganul cu trei 
peceți
(color) — Ultima par
te.

22.30 Telejurnal (parțial 
color).

Sîmbătă, 19 noiembrie

11,00 Din marea carte a 
patriei.

11.25 Film seriali 
Omul din Atlantis 
(color).

12,15 Ora de muzică.
13,00 La sfirșiț de săptă- 

mînă (parțial color).

Din sumar :
— Telex.
— Gaia desenului ani

mat.
— Magnetoscop muzi

cal.
14.00 Fotbal : F.C. Olt -> 

Steaua, în etapa a 
13-a a diviziei A. 
Transmisiune de la 
Slatina.

— Drumuri în Nord.
— Din cintecele cîmpi- 

ei dobrogene.
— Muzica .U Ludwig 

van Beethoven...
— Muppets și un invitat.

17.50 Contemporanii noș
tri.

18,05 Săptămina politică.
18.20 Serial științific (co

lor).
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 Strinsa unitate a po

porului în jurul partl- 
dirlu , chezășia îm
plinirilor socialiste.

19,40 Ritm și melodie.
19.50 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial :

Frontul invizibil 
(color) 
Episodul 4.

21.20 Sîmbătă seara .. va
rietăți I
Emisiune muz'cal- 
distractivă.

22,15 Telejurnal.
— Sport.

22.30 Invitații televiziunii: 
întîlnire cu laureațl 
ai Concursului de 
creație și interpre
tare „Crizantema de 
aur" de la Tîrgovlște.
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