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1984 CĂRBUNE EXTRAS

Minerii 
își amplifică 

succesele

Adunarea reprezentanților oamenilor muncii

de
a-

an,

Rezultatele obținute 
minerii Văii Jiului.-în 
ceastă primă lună din 
vin să cinstească aniver
sarea celor peste 50 de 

- ani de activitate revoluți
onară și a zilei de naștere 
a celui mai iubit fiu ai 
poporului nostru, tovară
șul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

ANGAJARE MUNCITOREASCA 
PENTRU ÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR

■ Primele zile ale celei 
de_a III-a decade din a- 
cest an, prin rezultatele ob
ținute, demonstrează ho- 
tărîrea minerilor din Va
lea cărbunelui, de a înche
ia luna 
tate pe 
care o 
în data
nouă întreprinderi minie
re au reușit să-și îndepli
nească și depășească sar- 
cinile de plan. împreună, 

au 
o

ianuarie cu rezul- 
măsura dotării pe 
mînuiesc. Astfel, 
de 23 ianuarie,

aceste 
trimis spre preparați!

’ cantitate suplimentară de 
tone cărbune edesifi- 
și energetic.

, 1371 
cabll

Ieri, Ia I.M. Lupeni, cea» mai mare unitate pro
ducătoare de cărbune cocsificabil din Valea Jiului, 
a avut loc adunarea generală a reprezentanților oa
menilor muncii. Materialele prezentate, dezbaterile 
vii purtate ău făcut o analiză aprofundată pe bază» 
de bilanț, a activității desfășurate în anul 1983 și au 

Jalonat principalele direcții de acțiune în anul 1984, 
în vederea îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan.

Cu acest prilej harnicul colectiv de mineri de 
la I.M. Lupeni a lansat chemarea la întrecere pe 
anul 1984 adresată tuturor unităților miniere de ex
tracție a cărbunelui, reprezentanții oamenilor mun
cii angajîndu-se în numele colectivului să depășeas
că planul producției de cărbune cocsificabil cu 
20 000 tone, să reducă consumurile de materii pri
me, materiale și enffrgie, iar la producția marfă vîri- 
dută și încasată să obțină o depășire de 8,1 milioa- 
ne lefo

în' încheierea adunării, reprezentanții oamenilor 
muncii au adresat secretarului general al partidului,

CREȘTEREA ROLULUI 
CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI

acțiune conștientă, fermă 
și hotărîtă a tuturor comuniștilor

Documentele de o co_ naliza și interpretarea a-
vîrșitoare importanță te
oretică și practică ale Con
gresului al Xll-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului au consemnat și fun
damentat, în mod științi
fic, în spiritul filozofiei 
materialist-dialecțice și is
torice, accentuarea mai pu
ternică a laturilor calita
tive ale activității în toa
te domeniile, afirmarea 
viguroasă a gîndirii crea
toare și capacității mase
lor de oameni ai muncii 
în opera construcției so
cialiste. Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae

Conferința tare, intransigență față de ... ., ~
a ------ . . ““ asi- Secretar al Comitetului o-

creatoa- rășenesc de pai tid Petrila

(Continuare in pag. a 2-a)

profundată a fenomenelor 
și proceselor caracteristi
ce lumii contemporane, o_ 
feră un bogat material de 
reflecție teoretică și crea
ție în sfera gîndirii, un 
inestimabil îndreptar al ac
țiunii sociale practice.

Problemele noi, comple
xe, pe care le ridică sta
diul actual de dezvoltare 
a societății noastre, ’n 
contextul evoluției și ten
dințelor vieții internațio
nale, reclamă o filozofie 
politică novaioare, de o 
vie mobilizare dialectică, 
refractară la orice închis-

Ceaușescu la < ____ ,.
Națională, prin generali
zarea teoretică 
riei construcției 
te in țara noastră, prin a.

teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în con
cepția sa despre revoluția 
și construcția socialistă, 
problemele creșterii rolu
lui conducător al partidu
lui ocupă un loc central, 
pe măsura importanței de
cisive pe care o are con- 
ducerea de Către partid 
a tuturor domeniilor de 
activitate, în vederea dez
voltării multilaterale a so
cietății. Ceea ce se impune 
atenției — fapt accentuat 
îndeosebi la Consfătuirea 
de la Mangalia — este a- 
precierea rolului și atri- 
\ ' I vi; <•'. ' ■ ; I

Loghin POPA,
ideologia retrogradă, asi- 
gurînd aplicarea <______
re a principiilor socialis
mului științific. în opera

125 de ani de la Unirea principatelor române 1

întreprinderi

a expe. 
socialis-(Continuare în pag. a 2-a)

Zestrea tehnică

Foto: Șt. NEMECSEK

La I. M. Petrila

Primele două decade 
dovedit infructuoases-au

pentru colectivele de ■mi
ne’-’ de la I.M. Lupeni și 
I.M. Lonea. Ttă însă că 

1 mobllizîndu-se exemplar, 
aceleași colective au reu
șit, în primele zile din 
di da a III-a, să recupe
reze restanțele acumulate, 
ba chiar să raporteze un 
plus de aproape 700 tone 
de cărbune,

folosită intensiv, eficient

în frontul unui abataj mecanizat din sectorul 
II al I.M. Paroșeni.

I.M, Paroșeni

rod al bunei organizări a producției
întreprinderea minieră 

Paroșeni dispune în dota
re de -șapte complexe cu 
susținere și tăiere meca
nizată, din care șase sînt 
în funcțiune, iar ai 
telea urmează să fie 
în funcțiune în 
decadă a 
De mod li. 
■te jjste- _ , .
niza^ ne conving rezulta
tele obținute in ultima pe
rioadă, productivități spo
rite realizate oes‘e cele 
planificate. Bunăoară, .a 
ora actuală, complexele cu 
susținere și tăiere meca.

șap_ 
păs 

prima 
lunii februarie, 
cum sînt folosi- 
complexe meca-

nizată realizează produc
tivități medii zilnice cu
prinse între 8,5 tone/post 
cum este cazul complexu
lui^ de înălțime mică din 
panoul 5, stratul 18, blo
cul 1 și productivități de 
22 tone/post se obțin în 
abatajul frontal panoul 2, 
stratul 5, blocul VI, dotat 
eu un .complex de tip 
SMA-1. Sin zile cînd 
s-au a’ins productivități 
cu vîrîun de 29 tone/post,

Gh SJMNU

(Continuare t-. a a

Manifestări omagiale j
fiteatrul exprimării unorIeri după-amiază, în 

întreprinderi, instituții, pe 
scenele așezămintelor 

' culturale din municipiul 
nostru, s-au desfășurat 
o serie de acțiuni cultu- 
ral-artistice, care au o- 
magiat împlinirea a 125 
de ani de la Unirea Mol
dovei cu Muntenia. Ac- 
ționîndu_se în 
indicațiilor secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se apro
pia actul cultural-artistic 
de locul de muncă al be
neficiarilor săi, ■ la 
IPSRUEEM Petroșani S-a . . .
desfășurat un simpozion, zical s_au prins în tradi- 
sub genericul „Unirea, ționala Horă a unirii, 
națiunea a făcut-o“. Spectacole similare s-au 

La vremea amiezii, ma
rea hală a atelierului de 
montat echipament^ e_ 
lectronlc de la -------
Petroșani a devenit am- peni și altele. (I.V.)

înalte sentimente patrio-i 
tice. Prin versuri și cin- ’ 
tec, artiști ai Teatrului ț 
de stat „Valea 
grupul folcloric al 
bluiui mineresc 
gul“, soliști de 
populară și cîntăreți folk / .

......-- din cadrul Casei de cui» > 
spiritul tură a sindicatelor din

Jiului“. i 
ănsain- 7 
„Parîn_ ) 
muzică l

reședința' noastră de mu-i 
nicipiu au evocat eve- ’ 
nimențul aniversat și mă- V 
rețele înfăptuiri ale socia-A 
lismului pe plaiurile car-/ 
patine. în încheiere, a-1 
sistența Și realizatorii 1 
spectacolului literar-mu- i «Al.• '«i".'«ii • • •-»>-»• nv- ' îr» 7 J

derulat în aceeași zi, pe ț 
scenele așezămintelor cui- 

I.U.itf. turale din Petrila,

(Continuare in pag. a 2-a)

minuarea 
producție, 
luate anul 
vul nostru

Gh. VLADIMIR

întregul colectiv, mobilizat pentru 
valorificarea resurselor interne <

masuri 
încă de 

trecut 
trimes»

întreprinde
rile miniere 
din Valea Jiu
lui au între
prins 
ferme 
anul 
din
trui IV, de e_ 
eonomisire 

energiei electrice, fapt do
vedit prin încadrările în 
normele de consum. în a- 
cest context, preocupări 
relevante am întîlni^ în 
colectivul I.M. Petrila, în
treprindere care în arii 

1983 și_a realizat sare ii-

i:<;•RlEA

le de plan, cp economii de 
energie electrică.

De la biroul energetic, 
tovarășul sing. Victor San
du, ne-a spus:

— Din capul locului 
u să precizez că , Pa
il muncii de la I.M.

Petrila au în- 
i .țeles chema

rea întregii 
țări, de a lua 
toate măsuri
le posibile 
piivind eco
nomisirea e- 
nergiei elec
trice, fără di- 

realizărilor de 
Prin măsurile 
trecut, colecti- 
a făcut o eco_

CETĂȚENI!
Faceți dovada înqj- 

tului spirit civic, fo
losind cu chibzuință 
de buni gospodari a- 
paratura electrocas- 
nică, corpurile do i- 
luminat, REDUCÎND 
ASTFEL CONSUMUL 
DE ENERGIE ELEC
TRICĂ cu cel puțin

y
■r



iun cuiniis - Jitm

CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI Adunarea reprezentanților oamenilor muncii

dezvoltării orașului —
creșterea producției de
cărbune și, prin aceasta, 
ridicarea nivelului de via
ță al oamenilor muncii -— 
în întreaga muncă politi
că a.m pus accent pe conș
tientizarea maselor și spo
rirea participării lor Ia re
alizarea sarcinilor de plan, 
în prezent, unitățile mi
niere din orașul 
dau zilnic economiei nați- 

tone țărilor de servicii. 
pen_
care 
asi

de 
comu

niștilor și celorlalți oa
meni ai muncii consacra
te dezvoltării potențialu
lui economic al întreprin
derilor miniere și al sec
ției de preparare a cărbu
nelui.

JU,.,.- Organul orășenesc de
sau altul, ar fi dăunat ac- partid, organele și organi-

(Urmare din pag. I)

buțiilor partidului în strîn- 
să legătură cu concepția 
generală despre societa
tea socialistă, ca o orîndu- 
ire a unei înalte civiliza
ții materiale, spirituale și 
morale, ca orînduire de
mocratică în care puterea 
se exercită de către popor, 
în propriile sale interese 
sociale și naționale.

Avînd ca îndrumător în 
întreaga activitate a Co
mitetului orășenesc de 
partid Petrila, concepția 
și activitatea tovarășului 

, Nicolae Ceaușescu, am ac
ționat cu multă stăruin
ță pentru a promova noul 
în activitatea organelor și 

, organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, pentru a 
elimina din activitatea 
noastră acele metode și 
egneepții care, intr-un mod
CZ- 7.7 fi ff—7" . ... ------ . _
tivității de partid, afirmă- zațiile de partid din între- 
rii forței sale mobilizștoa- prinderi exercită condu- 
re și capacității de soluți- cerea politică acționînd din 
onare a problemelor con- . Interiorul colectivelor de 
ducerii politice. oameni ai muncii, ca nu-

în primai rind, pentru clee vitale ale acestora, ca 
a crește rolul conducător forță dinamizatoare a co
al organizației < ", ............ ■
de partid s-a impus însu
șirea de către cei 1 
3800 de comuniști a concep
telor și tezelor cuprinse în 
documentele de partid, în țivități cît mai 
cuvîntările și expunerile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Avînd în per
manență, în centrul activi
tății cerințele obiective ale

onale în jur de 8000 
cărbune energetic și 
tru semicocs, rezultat 
încorporează munca 
duă a organizațiilor 
partid, eforturile

orășenești lectivelor, făcînd să creas-
• că contribuția fiecărui om

peste . al muncii la realizarea și 
depășirea producției fizice 
și obținerea unor produc- 

ridicate. 
Urmînd îndeaproape indi
cațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
creșterea rolului conducă
tor ăl organizațiilor de

părtid, concomitent cu creș
terea producției fizice 
cărbune, care de la 
an la altul s_a situat la 
cote mereu mai înalte, au 
fost obținute realizări su
perioare /și în alte do
menii de activitate. A fost 
îndeplinit planul la inves
tițiile industriale și socia
le, la contractări și achizi- 

nostru ții, s-a îmbunătățit activi
tatea în domeniul preș- 

' '"'Aceste 
rezultate se datoresc în 
primul rînd ridicării nive
lului de pregătire politi
că, ideologică și profesio
nală a cadrelor, a activu
lui de partid, a tuturor 
membrilor de partid și oa
menilor muncii la nivelul 
cerut de exigențele actualei 
etape.

Acțidnînd în spiritul o 
rientărilor date de secre
tarul general al partidului 

/creșterea rolului conducă- 
’ tor al organizațiilor de 

partid în întreaga viață 
politică, economică și so
cială a orașului' Petrila a 
fost asigurată prin acțiu
nea conștientă, fermă șî 
hotărîtă a membrilor 
partid, prin angajarea 
dăruirea comuniștilor care 
desfășoară mereu o activi
tate susținută pentru în
făptuirea obiectivelor Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, a sarcinilor reieșite 
din cuvîntările secretarului 
nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

de 
un

de 
Și

r

'Urmare <Rn pag. li

Homie de 610 688 kWh, 
in condițiile realizării in
tegrale a sarcinilor de 
plan, pe întreg anul, la 
producția de cărbune.

Cu economia de energie 
electrică făcută anul tre
cut. mina Petrila ar pu
tea — timj de 3 ple — 
-să funcționeze cu toate ins
talațiile electromecanice 
în condiții de lucru norma
le. Cea mai mare econo
mie de energie’ electrică 
au realizat-o sectoarele 
III și IV, respectiv aproa
pe jumătate din economia 
de energie electrică de la 
I.M. Petrila.

Pentru anul 1984 colec
tivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la I.M. 
Petrila și-a propus o eco
nomisire a energiei electri
ce — superioară celei de 
anul trecut — în condiți
ile realizării integrale a 
sarcinilor de plan la pro
ducția fizică de cărbune, 
în acest sens s-a întocm’t 
un plan de măsuri prin 
care se prevede 
mie de energie 
că de aproape 
kWh. Dintre

de 
ni l-am 

pri_
pe 

ales

o econo- 
electri- 

1 070 000 
măsurile 

luate în acest scop, inter
locutorul ne-a enumerat:

— Din complexul 
măsuri pe care 
propus amintim în 
mul rind funcționarea 
bază de grafic, mai
în orele de vîrf, a pompe
lor de evacuare a apelor 
din bazinele principale și 
a instalațiilor de extracție. 
Această măsură conduce la 
o economie de energie e-

lectrică echivalentă cu 
consumul pe o zi a tutu
ror instalațiilor electro
mecanice aferente între
prinderii noastre. O 'altă 
măsură importantă și no
uă pentru întreprinderea 
noastră, este aceea de for
mare a unor echipe de lă
cătuși, care, zilnic, se o- 
cupă cu controlul conduc
telor de aer comprimat și 
luarea măsurilor de reme
diere imediată acolo un
de se constată suflări. 
Astfel de intervenții duc 
la o economisire a ener
giei electrice de 200 000 
kWh. Mid pot fi mențio
nate și alte măsuri cum ar 
fi: înlocuirea compresoa- 
relor vech’ cu randamen
te scăzute de la stația de 
compresoare Centru, cu 
ccmprescare L 100, cu ran
damente superioare; exe
cutarea între orizontul 0 și 
plus 50 a unui siloz tam
pon, care va prelua pro
ducția sectorului III și în 
felul acesta fluxul de 
transport pe benzi de la 
orizontul zero nu va mai 
funcționa în gol; prelucra. 

personalul 
interdicția 

privind funcționarea în gol 
a utilajelor; și multe alte 
măsuri ce conduc la eco- 

. nomisirea a ,500 000 kWh.
Prin rezultatele obținute 

în anul trecut, cît și din 
cele cîteva exemple date 

. rezultă clar că întreprin
derea minieră Petrila, în 
anul 1984, dispune de mari 
resurse de reducere a con
sumului de energie elec
trică.

Instantanea de mun
ți din unitatea nr. 46 
reparații radio-TV din 
cadrai Cooperativei „U- 
nirea“ din Petroșani. în 
imagine șeful unității, 
Ion Sanda și colegul 
său, Ioan Niculescu.

de !a întreprinderea minieră Lupeni

sarcinilor
(Urmare din pag. It

țovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în 
care se spune: „Folosim a- 
cest prilejx deosebit oferit 
de adunarea reprezentan
ților oamenilor muncii de 
la mina Lupeni pentru a 
vă adresa încă o dată din 
adîncul inimilor cele mai 
calde și alese felicitări, u-

rări de sănătate și viață i 
îndelungată, deplină feri- • 
cire și putere de muncă I 
spre binele partidului și al | 
poporului nostru. Vă ru- r 
găm, să primiți, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, tradi
ționala urare românească 
„La mulți anil“ și salutul 
nostru mineresc „Noroc 
buni".

rea cu întreg 
întreprinderii,

I i

' MANIFESTĂRI. în ca
drul Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
aștăzi (orele 13—16), în 
sala 1, la dispoziția soli
citant Jor, se află1 cabine
tul de consultații juridice. 
Mîine, același lăcaș cul
tural (ora 18) găzduiește 
o dezbatere, în cadrul

Defecțiunea apărută . în 
după-amiaza zile; de du
minică, "22 ianuarie, la ora 
14,30, pe lima, de 110/6 
kV Petrila sț*"»? masivul 
Paring a alertat lucrătorii 
de la Centrul de distribu
ire a energie' electrice și 
pe cei aflăți la munte, la 
schi, în acea minunată zi 
de iarnă. Această linie de

Intervenție 
salutară

înaltă tensiune, alimentea
ză cu energie electrică și 
obiectivele economice și 
turistice din masivul Pa
ring și prin defectarea el 
a lăsat fără lumină și căl
dură pe cei 
ceastă zonă.
în sprijinul echipei de la 

IC.D.E.E., antrenorul șco
lii sportive. V.ctor Mihuț a 
plecat din Paring, pe schi, 
pe traseul liniei de înaltă 
tensiune pentiu a depista 
defecțiunea. După un con
trol riguros care a durat 
mai multe ore (este vorba 
de 17 km de linie) defec
țiunea s-a constatat la ie
șirea din stația Petrila. E- 
chipa, condusă de ' Sabin. 
Coc și formată din Du
mitru Jura, Ștefan' Szasz, 
Nicolae Grunță și Petru 
Marc au acționat cu ope
rativitate la repararea li
niei și astfel la ora 19,50 
a fost rusă în funcțiune. 
Celor de la bazele sportive 
din Paring li s-a asigurat 
lumina și căldura, nece
sare desfășurării activități
lor, iar aceasta mulțumi
tă echipei de intervenție de 
la C.D.E-E;^ antrenorului. 
(T.R.) , /

aflăți în a* 
Pentru a veni

ii»««»»«»»BHiB»»»*iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa<aaaaaaaaiiaa,aaaaagaaaaaaaaaaJatMiga>alllgaaial|IIgj

o atenție
întrețL.

(Urmare din pag. I) i-am acordat 
deosebită a fost ......_T„

33 tone pe post și chiar - nerea complexelor de sus- 
47 tone/post, obținute în ținere și tăiere niecani- 
abatajul frontal din panoul 
2 stratul 5 bloc V, unde 
lucrează brigada lui Cons
tantin Ciobănoiu și în aba
tajele frontale panoul 1 și 
2, stratul 5; blocul VI, 
conduse de cunoscutul șef 
de brigadă Ferenc Fazekaș.

Despre felul cum com
plexele cu susținere și tă
iere mecanizată de la I.M. 
Paroșent obțin asemenea 
rezultate, ne-a vorbit >ng. 
Iosif Bocan, directorul în
treprinderii.

— O atenție deosebită 
am "acordat plasării pe 
toate cele 3 schimburi a 
abatajelor frontale dotate 
cu susținere și tăiere me
canizată. Am asigurat o 
plasare corespunzătoare 
cu muncitori atît ca nu
măr cît și ca pregătire pro
fesională. Așa de exemplu 
fiecare complex dispune 
de cîte 2—3' oameni poli- 
calificați, care în orice 
moment pot interveni la 
schimbarea unor stîlpl por- 
tanți, furtunuri de înaltă 

' presiune sau la înlocuirea 
unor pompe de ulei la 
combinele de abataj din 
dotare, bineînțeles și la 
alte defecte care se ivesc. 
Trebuie spus că 76 lă sută 
din forța de muncă de la 
I.M. Paroșeni este Califica
tă. ' . "'A.' /<'■■"-

O altă problemă căreia

poraneității”'. Seara (19), 

și dansul își vor da 
cursul la realizarea 
tineretului".

33 tone pe post și
atelierul minei, i ‘ 
abatajul frontal panoul 1, 
stratul 5, blocul V, felia 
II, dotat cu un complex 
de susținere și tăiere me
canizată, s-au făcut modi
ficări în elementele com
ponente ale transportoare
lor cu raclete "*de tip 
TR-4. și TR-6; luînd naș-

ținere și tăiere
zată, cît și a utilajelor ca
re
în
cu
ta
tă
din 42 muncitori
înaltă - calificare,
tmuuiumiiiitHiuuiuHiiiiinimiiitiiiiiiiHiiui/itiitiiiiuiii

Produdivitățile înalte

servesc
speță

raclete. Pentru
am format o adevăra-
secție, service compusă

cu o tere un nou transportor, 
coordo- care folosește stația de ac_

complexele, 
transportoarele 

aceas-

tumniiHimmimitiHHiHumuiiiimiiumiiiniHniumiun

nați direct 'de maistrul 
Ștefan Tudoran și sing. 
Dumitru Stanca. Zilnic, pe 
fiecare schimb *și la fie
care complex, sînt repar
tizați cîte 2 oameni de la 
echipa service, care se o- 
cupă special numai de în
treținerea lor. La ora ac
tuală repararea complexe
lor de susținere, a combi
nelor de abataj, a pompe
lor de înaltă presiune, nu 
se mai face de către 
IPSRUEEM Petroșani, ci 
de către oamenii noștri 
din cadrul echipei service, 
în altă ordine de idei 
se poate spune că oame
nii muncii de la I.M. Pa- 
roșeni nu s-au oprit aici, 
ci au căutat să găsească 
noi soluții care să înlătu
re neajunsurile cu care 
am fost confruntați în a- 
nul ce a trecut. Astfel, la

. .— „ NUMISMATICA. Mem-
conform tradiției, muzipa brii secției Petroșani a So- anuală.

con-

pentru mensiunilor la șarpante și 
atașarea unei platbands 
pe care să poată culisa 
unul, din papucii combi
nei. Pentru o funcționare 
ireproșabilă a complexelor 
mecanizate am fost preo
cupați și de buna funcți
onare a u.ilajelor de pe 
Luxurile de transport în 
speță a transportoarelor cu 
raclete de tip TR-3. Esto 
adevărat că mai avem mul
te de făcut, dar in marea 
majoritate problemele cu 
care ne-am confrunnt a* 
hui trecut au fost rezolva
te. Deci, rezultatele vin de 
la sine atunci cînd există 
o preocupare pentru rezol
varea problemelor din par- 

de 
răspundere, începînd de la 
miner, lăcătuș, electrician 
pînă la inginer.

Dacă acum sînt pe de
plin asigurate condițiile 
funcționării ireproșabile a 
zestrei tehnice de care 
dispunem, acesta este re
zultatul direct al preocupă
rii oamenilor muncii din 
acest colectiv de a găsi 

TR-6, soluții noi și eficiente în 
rezolvarea unor probleme 
de producție care de mul
te ori părfiau inaccesibile. 
Spiritul de inițiativă. OU— 
na organizare a muncii, 
disciplina ce caracterizea
ză acest colectiv și-au 
spus cuvîntul materiali
zat în mari sporuri la 
productivitatea muncit

ționare de TR-4, scocuri de
TR-6 și lanț cu palete de

modificări tea tuluror factorilor 
problema 

de abataj

TR-3. Aceste 
au rezolvat 
transportorului 
pentru acest complex, ca. 
re ne_a fost livrat fără 
transportor. Pentru pune
rea în funcțiune a abata
jului frontal nmoul 2, stra
tul 5, blocul V. dotat cu 
un complex de susținere, 
se punea problema folo
sirii unei combine cu un 
transportor de tip " 
Cum ecartamentele aces
tor două utilaje erau di
ferite, nu era posibilă o 
astfel de funcționare. A- 
tunci cadrele tehnice, Îm
preună cu personalul mun
citor, a studiat posibili
tatea adaptării transpor
torului la combină și du
pă multe efortui a găsit 
soluția prin mărirea di-

Mem- SERVICE, pentru revizia răstraiele sînt menite să 
ridice productivitatea mun
cii și să ușureze efortul 
fizic al oamenilor pădurii.

amplă campanie de mo
dernizare, igienizare și re
profilare a Unor unități 
comerciale din Petroșani și 
Petrila. în vederea întimpi- 
nării sezonului turistic de 
primăvară. Prima unitate, 
care va beneficia de o 
-toaletă"1 nouă vă fi cofe
tăria „Panseluța" din car
tierul Aeroport ' ■'.

Rubrică realizată de— 
Ion VULPE

cietății numismatice romă-
„joii ne își dau întîlnire. pentru

miercuri, _ 1 februarie, a.c.
(ora 18), în Sala 'artelor, a
Casei de cultură a sindi
catelor din reședința noas_ grafului „7 Noiembrie" din 
tră de municipiu.

CINEMATECA. în ca
drul tradiționalelor seri de 
cinematecă, mîine, la ora 
18, pe ecranul cinernăto-

I
II
I

I

FEROVIARA. Aflăm de 
la R.C.M. Petroșani și vă 
informăm, 
tori, că .»<•■ 
242 circulă, 
regleipentări, pe 
F -curești — Deva 
tur pe distanța 
Cluj-Napoca fiind

CENACLU. Vineri, 
ora 16, la sediul Oficiu
lui municipal de poștă și 
telecomunicații, cei 22 de 
membri ai cenaclului lite
rar „Mesagerul" se vor în
truni în cadrul primei șe_ 

aeest 
.Dansul te- an. Vor citi poezie "Angela

la

SFAT. Luna ianuarie 
apropie de sfîrșit, iată 
ce pentru posesorii de 
toturisme, care și-au 

, ... ...... ,. , matriculat „bolizi" în
.Studioului actorului ama- dmțe de lucru din acest ceastft. lung, 
tor", pe tema; „Dansul te- an. Vor citi poezie "Angela nit sfatul să se prezinte la 
matic, oglindă a contem- Stoicoiu și Eva Pop. ' . unitățile autorizate, ACR și

se 
de 

au- 
în_ 
a-

este bineve.

Petroșani, va rula 
italian „încurcătură 
temată".

film ir
bles-

citi-
253/

stimați 
șieratul 
potrivit noilor 

distanța 
și re_ 

Deva — 
anulat.

ZESTRE. Un lot de 45 
df fierăstraie mecanice 
..Retezat" și „Drujba" au 
îmbogățit recent zestrea 
materială a forestierilor de 
la U.F.E.T. Petroșani, Fie-' Petroșani declanșează

MODERNIZĂRI, 
șii de la I.C.S.A.

Meseria, 
și A,P. 

o
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materia-
.... a-

7800 m" galerii, transpor-

Organizația 
ICPMC;

de bob 
ÎPSRUEEM, 
indicațiile 
de schimb.
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Să|

la Cîmpu Iui li 
: tînăra tchni- f ț

Portret
colectiv

■a-

tari

I

i fost
de

comisiile profeiional-științifice din 
U.T.C. din întreprinderi și ihsti-

Văii 
30 000 
în a- 

al ac-

nemijlocit, 
rezultate 

bune în

Prgină realizată de
Mire? i EUJORESCU

Ilustrația : 
Ștefan NEMECSEK

retușul, r rt. ibuinti în acest 
f.ti ia • n» i- i ea fetei 
de muncs in 'titreprir.de- 
rile Văii Jiului.

servire" și „Muncă, tinerețe, fru_ 
cărora echipajele de la ICSMI și 
încă 2 locuri III la faza județea-

..Partidul, poporul nostru dau 
lâ înaltă apreciere activității tinerei 
generații, întregului tineret — și au 
ferma convingere că și în viitor ti
neretul patriei noastre va fi la da
torie, acolo unde o cere partidul 
patria, cauza socialismului și 
munismului !"

NICOLAE CEAUȘESCU

Omagiu fiarbmte parmtelm și prietanulm tinarei generații

tineretul văii jiului raportează

BILANȚUL FAPTELOR DE MUNCA
tul a 1500 mc materiale 
la locurile de muncă, 
recondiț.ionarea a 4700 
elemente TH, repararea 
a 1650 stîlpi hidraulici, 
1200 scocuri de transpor- 

78

întreg tineretul 
Jiului, cei peste 
utecișli, »u intrat 
cest an hotărîtor 
tualului Tncmal cu gîn 
duri și idealuri înălțătoa- față de realizarea și de

pășirea sarcinilor de plan, toare, 55 motoare și 
a producției fizice și ne- angrenaje TR-3 și TP-2. 
te, în condițiile creșterii * ’
continue a producției de 
cărbune. Am căutat și 
vom căuta și în continua
re să dăm o. mai mare 
importanță unor obiecti
ve cum sînt creșterea 
responsabilității tinerilor 
în exploatarea și întreți
nerea mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor mo
derne din subteran, creș_

tulii și școli. Această 
întrecere a oferit cadrul 
afirmării înaltei respon
sabilități profesionale a 
tineretului muncitoresc

re, fiind hotărlți să_și 
crească contribuția la e- 
fortul general care se 
depune în întreaga țară 
pentru realizarea mobi
lizatoarelor sarcini eco
nomice. Ne sînt încă vii 
în memorie îndemnurile 
adresate de secretarul 
general al partidului, to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, părintele și 
prietenul tinerei genera
ții, la sărbătorirea împli- ____ ___ . . ___ _____ _____ M_____ _
nirii a 35 de ani de la terea preocupării pentru lor 13 teme spre cerce-
constltuirea primelor șan- recrutarea, calificarea șl fare și soluționare.
tiere naționale ale tine- policalificarea unui nu- Tineretul Văii Jiului de- 

rezultate
tiere naționale ale tine
retului. Acum, în preaj
ma aniversării a peste 50 
de ani de activitate re
voluționară și a zilei de 
naștere,- noi, tinerii din 

•Valea Jiului raportăm 
iubitului nostru condu
cător rezultate de excep
ție, pe care le-am obți
nut, sub îndrumarea și 
conducerea organizațiilor 
de partid, în dezvoltarea 
social-economică a . mu
nicipiului. în întrecerea 
utecistă, „Tineretul 
factor activ în realiza
rea obiectivelor deceniu
lui științei, tehnicii, ca
lității și eficienței" în 
anul 1983 au participat 
aproape 16 000 de tineri 

l din întreprinderi, insti-

în ceea ce privește eco
nomisirea de materii 
prime și materiale, ac
țiunile de recuperare, re_ 
condiționare și refolosi- 
re, s-au colectat 800 to
ne fier vechi, 15 tone 
metale neferoase, 280 000 
sticle și borcane și alte
le. Au fost preluate din 
planul de investiții și 1_ 
inovații ale întreprinderi-

fare și soluțioi 
policalificarea unui nu- Tineretul Vă 
măr cît mai mare de ti- dică aceste 
neri. în paralel, am or- marilor evenimen- 
ganizat o paletă largă de fe care vor avea loc 

în acest ăn — aniversa
rea a 40 de ani de la re
voluția de eliberare so
cială și națională de ia 
23 August și Congresului 
al XlII-lea al partidului. 
Alături de toți colegii 
noștri de generație, a_ . 
dresăm iubitului nostru 
conducător, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acum, 
în prag de sărbătoare, u- 
rările noastre de sănăta
te, fericire și „La mulți 
ani

Gheorghe BOBAR, 
prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșani 

al U.T.C.

acțiuni în cadrul mișcării 
de masă „Știință, tehni
că, producție”.

Avînd la bază anga
jamentele asumate, or
ganizațiile U.T.C. de la 
Întreprinderile miniere, 
cele trei preparații, 
ÎPSRUEEM, au organizat 
zile, săptămîni și decade 
record în producție, în 

- urma cărora au fost rea
lizate, în afara orelor de 
program peste 16 000 to
ne de cărbune. S-au or
ganizat acțiuni în spriji
nul producției, 
lizate prin nivelarea

CLASAMENTUL 
HĂRNICIEI

în întrecerea „Tine
retul—factor activ In re
alizarea obiectivelor de
ceniului științei, teh
nicii, calității și 'eficien
ței” pe anul 1983, au 
fost declarate organi
zații fruntașe:

A. ÎN ÎNTREPRIN
DERI MINIERE: locul 
I: Organizația U.T.C. 
de la întreprinderea mi
nieră Petrila; locul II: 
Organizațiile U.T.C. de 
la întreprinderile mi
niere Uricani și Lupeni; 
locul SI: Organizația 
U.T.C. de fa întreprin
derea minieră Aninoasa.

B. ÎN UNITĂȚILE DE 
PREPARARE. Locul I: 
Organizația U.T.C. de 
fa Preparația Coroești; 
locul II: Organizația 
U.T.C. de fa Prepara
ția Lupeni; locul W: 
Organizația U.T.C. de 
fa Preparația Petrila. "

C. ÎN INSTITUTE DE
CERCETARE ȘI PRO
IECTARE, CONSTRUC
ȚII DE MAȘINI, 
TRANSPORTURI: to
cul I: Organizația

U.T.C. de la ÎPSRUEEM; 
locul 
U.T.C. 
locul 
U.T.C.

Mereu cu dorința de 
«utoperfecționare. In i_ 
magine, cîteva 
muncitoare din

n
tinere 
secția 

a j a 
primesc 

maistrului

II: 
de Ia
III: Organizația 
de la IUMP.

Practic» productiva a 
elevilor — parte inte
granta a pregătirii pro
fesionale. In foto, elevi 
din Uricani in practica 
la Preparația de cuarț 
din localitate.

Tinerețea nu cunoaște ! 
anotimpuri. Pentru ea, I 
în toate lunile anului ■ 
este un singur anotimp I 
— anotimpul tînâr al ‘ 
muncii, al exuberanței 
și al dăruirii, ai frumu
seții, al iubirii și prie
teniei. Oare cum arată 
un portret colectiv al 
tinerilor Văii Jiului ? 
Fără îndoială, frumos, 
pentru că este un por_ _ 
trei al tinerilor și toți | 
tinerii sînt ffumoși! Să |,

I I 
II 
I
I

Pregătire, perfecționare 
promovare

pregătit în meseriile 
mineri și electrolăcătuși. 
în activitatea de - califica
re, perfecționare, pregă
tire profesională, s-a acu
mulat în anul care a tre
cut o experiență pozitivă 
în participarea, alături de 
ceilalți factori responsabili, 
la organizarea și desfă
șurarea cursurilor, în 
daptanea programelor de 
perfecționare Ta specificul- 
fiecărui loc de muncă și 
la categoria de încadrare 
a tinerilor. în acest sens, 
s-au evidențiat organizați
ile U.T.C. de la I.M. Lu- 
peni, Î.M. Petrila, I.M. 
Vulcan, I.U.M.P. și altele, 
care au manifestat preocu
pări constante și o mai 
mare atenție față de acest 
aspect al muncii cu tinerii, 
reușind să promoveze pe 
cei calificați în funcții de 
răspundere.

..... ....... .. . , Pentru anul acesta, la 
cipale ale a 'li vi lății or- nivelul fiecă, i organiza-
ganelor și organizațiilor de ții U.T.C. S-au întocmit 
tineret în cadrul întrece- planuri de măsuri 
rii uteciste. „Tineretul—fac
tor activ în realizarea de
ceniului științei, tehnicii, 
calității și eficienței", par
te integrantă a întrecerii 
socialiste, l_a constituit 
calificarea și perfecționa
rea pregătirii profesiona
le a tineretului.

în anui 1983 planul de 
calificare a prevăzut cu
prinderea a 1230 de tineri. 
Dintre' aceștia, 325 au fost 
calificați prin școli profe
sionale și iicee de specia
litate, 720 prin cursuri de 
calificare organizate . în u-. 
nitățile Combinatului mi
nier Valea Jiului, iar 185 
prin. cursurile de califica
re’. „.ganizate la I.U.M.P. 
și ÎPSRUEEM. In cadrul

Dintre preocupările de 
căpătâi ale tineretului din 
mu icipiul nostru califi
carea, perfecționarea și 
pregătirea profesională 
constituie puncte distinc
te pe agenda de lucru a 
tuturor birourilor organi
zațiilor U.T.C. O bună pre
gătire profesională, o te_ 
nîeinică cunoaștere a me
seriei implică, 
obținerea unor 
bune și foarte 
producție. Pe baza sarci
nilor staoilite de Congre
sul al XU-lea al partida, 
lui, a indicat'Eor și orien
tărilor trasate de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, 

privind aiguimea nece
sarului de cadre califica
te pentru economia nați
onală, a hotărârilor Con
gresului al XI-lea al U_ 
niunii Tineretului Comu
nist, și în Valea Jiului, u_ 
nul dintre obiectivele prin-.

închidem ochii și 
ni-l imaginăm :

lat-o, 1
Neat', pe tînăra ,
ciană Eugenia’ Lupu- | 
lescu alături de minerii 
și mecanizatorii * de 
aici. E dură ? Nu, dar 
are o muncă dură, a_ 
colo, alături de ei. Din-

I
I

MUMmnummiHuimn

I■ I 
I

coace, îl zărim pe mi_ i 
nerul șef de brigadă I 
Ionel Ciontu, de la Li- 1 
vezeni. Tînăr, puternic, 
cu priviri pătrunzătoa
re, cu brațe 
stînca. Acolo mai 
sus ca locul lor 
muncă, în cariera 

de la

con
crete, care sînt menite să 
impulsioneze activitatea de 
calificare și pregătire pro
fesională. Se vor pui-ta 
discuții cu tinerii necali
ficați în vederea cuprin
derii acestora la o formă 
de pregătire profesională. 
In paraiel, se vor intensi
fica acțiunile de urmări
re a modului de participa
re a tinerilor ia cursuri, a 
modului în care se predau 
lecțiile, precum și a gra
dului de înțelegere a te
melor preaaie.

Prin realizarea tuturor 
. acestor mauri există con
vingerea ,.ă și îi anul 1984 
se vor oblu e r< ■ Uitate bu_.

............. ... -------- - r>e in m-ritaie- a. caii
și ji'FRLEEM. In cadrul f.ome, p,-;. --ic și pre
cursurior d< perfect'cna- gătite pr-.u- 'i: iudă a tine
re, organizate in toate in.
treprinderile. miniere ale
combinatului, au fost cu
prinși 112 tineri, care s-au

Mancă patriotică
■ în anul 1983, tinerii 

dir organizațiile U.T.C. 
ale municipiului Petroșani 
au participat la lucrări de 
muncă patriotică prin care 
s_au realizat peste două 
milioane lei la economii 
finanțate. Aceasta s-a 
materializat în participa
rea tinerilor la realizarea 
unor obiective de investi
ții în munieipu. Ește vorba, 
în speță, despre lucrările 
la noul bulevard ..Repu
blicii" din Petroșani. la 
Teatrul de sat Valea Jiu_

■ lui", amenajarea nouiui 
complex spoit.v „Jiul", 
ț Au fost maniate 20 
hectare cu oofli ori ameu- 
taii pe mtrsuiea străzi
lor si în infanta întreprin
derilor minere Icnea, U- 
rieani. P.'trilâ < Amn asa.' 

Au fost ."i'ruteți tineri 
pentru șantrerfeit- naționale 
a.e tineretului Metru. Ro- 
vinari. Cana ini Dunărea 
— Marea Aeagtă 'pj if,0
de studenți au participat 
la șantierul național din
bazinul carbonifer al Ol
teniei.

Olimpiade, concursuri
Ia viața și munca tinerilor din Valea Jiului au 

devenit tradiționale concursurile profesionale pe me
serii, organizate de Consiliul Tineret muncitoresc, în 
vederea Stimulării celor mal pricepuți meseriași. At
mosfera de concurs, faptul că în cadrul întrecerilor 
tinerii statornicesc legături între ei, își împărtășesc 
din cunoștințele profesionale, determină o participa
re numeroasă, începând de la fazele pe întreprinderi, 
unde sint selectați cei mai buni tineri care urmează 
să se prezinte la fazele superioare. în anul trecut, la 
concursurile profesionale organizate în Valea Jiului 
au fost antrenați peste 12 000 de tineri. Ei au pstrti- 
cipat la tradiționalele concursuri profesionale „Tro
feul minerului", „Olimpiada sudorului, strungarului 
și frezorului”, „Buna servire", „Protecția muncii”, 
„Mua.u, tinerele, frumusețe” și altele.

Faza județeană a concursului „Olimpiada sudo
rului, strungarului și frezorului” s-a desfășurat la 
l.U iM, Reno-am. La acest concurs, tinerii de la în
treprinderea gazdă au obținut 3 locuri 1, 2 locuri .11 
și 3 locuri IÎ1. Rezultate bune au fost obț’nutc și ia 
concursurile „Buna 
musețe” în cadrul 
ICPMC au obținut 
nă.

Și în acest an, 
cadrul comitetelor 
tuții sînt implicate în organizarea fazelor de fcasă, 
în antrenai ea tuturor tinerilor în vederea 'participă
rii la olimpiade și concursuri.

ca 
sus, 

de 
„Vic

toria” de la Lupem, 
două fete Maria Popa și 
Mariana Codrca, fete
le din creierii munți
lor. De la Petrila, în 
portretul colectiv ne 
zîmbesc minerii *Valen- 
tin Imbrea, de la sec
torul V și Pavel Boan_ 
tă, de la sectorul XI. 
Candidă și surâzătoare 
ne privește Emilia 
Strat, de la între
prinderea de tricotaje.

Toți tineri. Toți U_ 
niți de aceleași gînduri, 
de aceleași idealuri fru
moase, caracteristice 
tinerei generații din 
România zilelor noas
tre. Munca k>r este re
cunoașterea pentru con
dițiile ce le.au 
create de partid, 
conducătorul' său.

Te salut, gon-rație tîț 
nără și-ți doresc noi 
împliniri !

I 
I

I

I I
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Apariția în India a noi volume 

din gîndirea social*politică a președintelui 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu

£

I FILME

M O

DELHI 24 (Agerpres). 
Trei noi volume dintr-un 
ciclu dedicat gîndirii so
cial-politice a secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au apărut, în 
India, publicate în Editu
ra „Mosaic Publications 
Press" din Delhi, în suita 
inițiată în septembrie 1981, 
cînd au văzut lumina tipa
rului primele cinci volume.

Structurate într-o concep, 
ție unitară, pe criterii ști
ințifice, volumele înfățișea
ză aspecte esențiale din 
opera teoretică și activita
tea practică ale președin- 
telui Nicolae Ceaușescu, 
realizările obținute de po
porul român în făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate.
Volumul al VI-lea 

poartă titlul „Dezvoltarea 
șl modernizarea bazei teh- 
nico-materiale a socialis
mului în România". în 
prefața la lucrare se re
levă: „Oricare ar fi abor
darea analitică a evoluției 
socialismului în România, 
este un adevăr axiomatic 
că cel de_al IX-!ea Con
gres al Partidului Comu
nist Român, iulie 1965, a 
deschis o nouă perioadă a- 
le cărei conținut, dimen
siune și împliniri repre
zintă un stadiu calitativ care 
superior al progresului în
tregii vieți economice, so
ciale și politice. Trăsătura 
dominantă a acestei pe
rioade o constituie noile 
dimensiuni teoretice șl 
practice ale construcției

socialismului imprimate de 
gîndirea creatoare a secre
tarului general al partidu
lui, președintele^ Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu". în volum se 
scot în evidență procesele 
care au marcat 
victoria deplină a sociali*, 
mulul în țara noastră, re
marcabila contribuție a se
cretarului general al parti, 
dulul la definirea strategiei 
progresului continuu al 
construcției socialiste în 
țara noastră. Făcînd o pre
zentare cuprinzătoare a po
liticii Partidului Comunist 
Român de făurire a unei 
economii complexe, dina
mice, eficiente, editorul vo
lumelor, cunoscutul publi
cist-indian Vijay Cfaadha, 
pune în lumină gîndirea 

profund novatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea conceptelor 
fundamentale ale dezvoltă
rii economico-sociale, por
nind de la condițiile spe
cifice ale edificării noii o- 
rfnduirl în țara noastră.

Următorul volum — al 
VII_lea —este dedicat, în 
întregime, temei de majoră 
importanță, sintetizată în 
titlul „Democrația socialis
tă în România". în prefa
ța volumului este pus în 
evidență conceptul de de
mocrație socialistă fun
damentat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, concept 

se subliniază — 
„dezvăluie virtuțile unui 
sistem ce promovează ide
ile de libertate și progres 
social, conștiința înaintată 
a membrilor societății, dez
voltarea și desăvîrșirea 
personalității umane". .

Volumul al VIII-lea, in
titulat „Dezvoltarea învăță* 
mîntului, științei și cultu
rii în România", relevă e- 
sența profund umanistă, 
revoluționară, originală, di- 
namică, novatoare a gîn
dirii științifice despre în
vățământ, știință și cultu
ră a conducătorului parti
dului și statului nostru, o- 
ferind o imagine amplă, 
cuprinzătoare a prefaceri
lor produse în acest do
meniu, a realizărilor obți
nute în anii socialismului, 
precum și a perspectivelor 
deschise dezvoltării vieții 
spirituale în România For. 
mulînd liniile fundamenta
le ale dezvoltării Româ
niei în stadiul Următor — 
se subliniază în prefață — • 
președintele Ni c o 1 a e 
Ceaușescu atribuie un rol 
central științei învățămîn- 
tulul și culturii, pe care 
le consideră mijloace prin
cipale de îmbogățire a te
zaurului de cunoștințe, 
pentru acțiuni eficiente de 
transformare a naturii și 
societății, că modalități 
specifice de exprimare a 
conștiinței crestoEre a po
porului român. EL 
ditorul scoate în relief re
lația logică dintre dezvol
tarea fără precedent a for
țelor de producție din in- 

. dustrie, agricultură, din 
celelalte ramuri ale econo
miei naționale șl rolul e- 
sențlal al învățământului, 
științei 
lizarea
lateral 
nești.

Apariția în India a aces- 
tor noi volume din gin- 
direa social-politică a pre
ședintelui României,

și culturii in rea- 
progresului multi- 
al societății româ-

Nicolae Ceaușescu, se în
scrie în ampla suită de' i- 
nițiative editoriale în

treprinse pe plan interna, 
■țlonal pentru cunoașterea 
operei teoretice și activită
ții practice ale conducăto- 
rului partidului și statu
lui nostru, constituind, tot
odată, un omagiu adus 
personalității sale, prodi
gioasei sale activități poli
tice, revoluționare. în mod 
deosebit, acest eveniment 
editorial vine să întregeas
că imaginea pe care nu
meroase monografii, studii, 
articole și alte scrieri con
sacrate gîndirii și acțiunii 
conducătorului destinelor 
națiunii române, eminen
tului om politic al lumii 
contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au pro
iectat-o, eu pregnanță, pe 
toate meridianele globului. 
Noul eveniment editorial 
constituie, totodată, o ex
presie a interesului profund 
al celor mal largi cercuri 
social-politice și culturale, 
al opiniei publice indiene 
față de opera și activita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, arhitectul po
liticii promovate de Parti
dul Comunist Român, de 
România socialistă — po
litică plenar consacrată în
făptuirii aspirațiilor de pa
ce, independență și pro
gres ale poporului nostru, 
ale tuturor popoarelor, 
dezvoltării largi a colabo
rării "'șl cooperării interna
ționale, edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: B.D. la munte 
și la mare; Unirea: Cîn_ 
tec pentru o rîndunică; 
Pârîngul: Serbările ga
lante.
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PETRILA: Comoara.
LONE A: în 

închise.
fața ușii

Strada peANINOASA 
care locuim.

VULCAN - 
rul: Cîntec pentru o rîn- 
d unică.

LUPENI — Cultural: 
Călărețul fără cap.

URICANI: Copilul bă-

Luceafă-

I

20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,20 Actualitatei^in eco_ 

nomie.
20,35 A patriei cinstire. 

Emisiunea realiza
tă la Scornicești, 
județul Olt.

21,00 Simboluri, Documen- 
tar. (c.) . ' :'X

21,1'5 Ți-am așternut co
vor de cîntece. P>o. 
gram de romanțe și 
melodii de neuitat 
Telejurnal, (p.c.) 
Dragi sînt cîntecele 
mele.

21,50
22,00

RADIO

13,00 .De la 1 la 3. 15,00 
Clubul invitaților. 16,00 
Buletin de știri. 16,05 
Folclor contemporan. 16,20 
Partidul, călăuză spre 
victorii — program; de 
cîntece. 16,35 Coordonate 
economice. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Litera și 
spiritul legii. 17,40 Odă 
limbii române. 18,00 O-.| 

Reportaj «84. Numă- re,e serlt Radiojurnal, 
rătoarea inversă. 22,00 O zi într-o oră.

15,20 Dialogul orchestrelor., 23>°° Opera-frescă „Trep- 
15,30 Emisiune în limba te ale istoriei". 23,30 — 

maghiară, (p.c.) 5,00 Non stop muzical.

15,00
15,05

TV.

Telex.

încadrează de urgență direct sau prin transfer

muncitori în următoarele meserii:

lăcătuși

sudori

• vulcanizatori

I

I

Conferința pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 

dezarmare în Europa
STOCKHOLM 24 — Tri

misul Agerpres, Victor 
Martalogu, transmite: După 
prezentarea discursurilor 
miniștrilor de externe ai 
celor 35 de state semnata
re ale Actului final de la 
Helsinki și a cuvîntărilor 
reprezentanților celor opt 
țări mediteraneene nepar
ticipante la C.S.C.E., con
ferința pentru măsuri de

Pretutindeni în lume

Un NU hotărît
încredere șl securitate și 
pentru dezarmare din ca
pitala Suediei, începută 
săptămîna trecută, a depă
șit faza inaugurală. Dele
gațiile statelor participan
te au început detalierea și 
concretizai ea propunerilor 
la care se referiseră mi
niștrii în declarațiile men
ționate, aducînd preciză
rile necesare.

Reuniune regionala a „Grupului celor 77“
CIUDAD DE GUATE

MALA 24 (Agerpres). 
La Ciudad de Gua
temala s-au deschis lu
crările unei reuniuni re
gionale a „Grupului celor 
77", ale cărei dezbateri sînt

consacrate promovării co
operării economice între 
țările în curs de dezvolta
re. Participă reprezen
tanți din 30 de state și 20 
de organisme și organizații 
din zonă.

armelor
LONDRA 24 (Agerpres). 

.Lupta pentru renunțarea 
de către Marea Britanie, la 
armele nucleare constituie 
una din principalele di
recții de acțiune ale miș
cării laburiste din Marea 
Britanie, a declarat, în- 
tr-un interviu la televi
ziunea britanică, liderul 
partidului • laburist, Neil 
Kinnock. Relevînd necesi
tatea de a se trece Ia o 
politică de apărare nenu
cleară, liderul laburist a 
apreciat că numai o ase
menea politică, urmată de 
tratative constructive de 
dezarmare, ar răspunde in
tereselor poporului englez.

nucleare!
TOKIO 24 (Agerpres). 

într-o serie de mari orașe 
ale Japoniei au avut loc 
noi mitinguri și demon
strații în cursul cărora 6-a 
cerut desființarea Oazelor 
militare străine din arhi
pelagul nipon. Manifestări
le au fost organizate de 
Comitetul Central al lup
tei pentru anularea „tra
tatului de securitate" nipo- 
no-amerlcan și ele s_au 
desfășurat sub lozincile 
„Nu — rachetelor nucleare 
în Japonia!" și „Anulați tra
tatul de securi ta te‘‘, „Vrem 

I dezarmare și pace!".

înfreprinderea 
de mașini unelte pentru 

presare și forjare 
cu sediul în municipiul Tg. Jiu, » 

strada Macului nr. 1, 
î NCADREAZ A;

■ strungari, frezori, mortezori, sculeri- 
matrițeri, borhwerkiști, caruseliști, rabotori, 
sudori, lăcătuși, categoriile II—VII
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Marea Britanie: 0 săptamină neagră pentru forța de muncă

■ zugrav
■ tîmplar.
Cei ce doresc să se încadreze se vor pre

zenta la Sediul unității — biroul personal 
învățămînt-retribuire, pentru probă de lucru 
și vor prezenta actul de studii în original.

Se asigură masa contra cost, la cantina 
unității, locuință pentru nefamiliști la cămi
nele unității și pentru familiști, apartamente.

Peste 20 000 de conce
dieri au fost anunțate, săp- 
tămina trecută, în Marea 
Britanie, în industriile tra
diționale — construcții de 
automobile, construcții na
vale și de avioane, precum 
și la căile ferate. Pre
ședintele căilor ferate bri
tanice, Bob RMd, a adus, 
joi, la cunoștință organiza- 

. țiilor sindicale suprimarea 
a 14 500 de locuri de mun
că dintr-un . total de 
200 000, pînă îr 1986. Pen
tru anul în curs sînt pre- 

• văzute 3 500 de concedieri.
La „British Leyland" vor 

fi suprimate, îr acest an, 
1057 locuri de muncă în 
trei uzine din .Anglia și 
Scoția, ca urmare a scă
derii vînzărilor.Camioanele 
fabricate la „British Ley-

land" sînt puternic concu
rate de produsele similare rea a 800 de locuri 
străine. Potrivit cercurilor 
specializate sînt de aseme- tor 2 200 de muncitori este 
nea, amenințate 1 800 de prevăzută pentru
alte posturi de la uzina martie la șantierele 
Bathgate (Scoția), filială a

și anunțat deja suprima- datorită reducerii comenzi- 
de lor.

muncă. Concedierea a al- ». Ziarul „Financial Times" 
se întreba, sîmbătă, asupra 
„misterului statisticilor" ca
re anunță, pe de o parte 
„boom"-Ul la bursă, iar, 
pe de altă parte, o stag
nare a producției însoțită 
de lunga listă a concedie
rilor. Singura explicație 
este — potrivit cotidianului 
specializat — că economia 
britanică „suferă schimbări 
structurale rapide", ceea 
ce duce la agravarea șo
majului. Rata actuală . a 
șomajului pe ansamblul 
țării oscilează in jur de 12 
la sută din totalul popu
lației active.

luna 
na

vale „Scott Lithgow" din

Mica publicitate

R&sfoind presa străină
. (AGENȚIA FRANCE PRESSE)

firmei „British Leyland"
La șantierele navale, 

perspectivele sînt și mai 
sumbre, ® urmare -a anu- 
lării de către firma „Brit- 
oil", în luna decembrie, a 
unui contract îr. valoare de 
88 milioane lire sterline 
privind construirea unei 
platforme petroliere. S-a

Scoția, care sînt amenința
te cu închiderea.

La „Ford", .1 OOO'.de con
cedieri au fost confirmate, 
miercuri, la turnătoria din 
Dagenham. în aceeași zl, 
firma constructoare de a- 
vioane „British Aerospace" 
anunța suprimarea a 1200 
locuri de muncă, în parte (Agerpres)

PIERDUT legitimație spe
cială nr. 369, eliberată de 
I.G.C.L. Petroșani. O de
clar nulă. (137)

PIERDUT legitimație' de 
serviciu pe numele Mar
chidan Constantin, elibe
rată de I.M. Paroșeni. O 
declar nulă. (138) ,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele: Udres-

■ cu Ion, eliberată 
I.U.M. Petroșani. O 
clar nulă. (136) .

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Lupii- 
țac Neculai. eliberată de 
I LI. Paroșeni. O declar 
nulă, (m.p.)

ANUNȚ DE FAMILIE

de 
de-

de

SOȚIA și familia .Marc, anunță împlinirea unui 
an de la pierderea celui care a fost

POP GHEORGHE
Amintirea lui vă rămîne vie în inimile noastre.

' ' (13T
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