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ȚĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE! |
Patru decenii ale devenirii noastre

MINA LONEA

Sectorul IV în fruntea 
întrecerii

Joi după-amiază au con
tinuat convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România 
și tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Co
mitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Po- J 
lonez, președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone.

A participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, m em bru 
al Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim

viceprim-ministru al gu
vernului. *

A luat parte Henryk Ja
blonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Po
lone.

în cadrul noii runde de 
convorbiri, cei doi condu
cători de partid și de stat 
au continuat informarea 
reciprocă asupra proble
melor pe care le soluțio
nează cele două partide în 
dezvoltarea socialistă a 
României și Poloniei. Con
vorbirile, care au prilejuit 
aprofundarea schimbului 
de vederi în probleme de

interes reciproc, au dat ex
presie voinței comune de a 
se acționa cu fermitate pen
tru transpunerea în viață 
a înțelegerilor convenite 
la nivel înalt, pentru dez
voltarea și întărirea con
tinuă a prieteniei tradițio
nale româno-polone, pentru 
extinderea și adîncirea co
laborării între partidele, 
țările și popoarele noastre.

Au fost abordate, de ase
menea, unele probleme, ale 
situației actuale în lume.

Convorbirile s-au desfă
șurat sub semnul înțelege
rii, al stimei și prieteniei..

FAPTE 
REMARCABILE 

DE MUNCA
Marile evenimente ale 

anului — Eliberarea patriei 
și Congresul al XIH-lea al 

, partidului — sînt cinstite 
de minerii Văii Jiului prin 
fapte remarcabile de mun
că pe frontul cărbunelui, 
în ziua de 6 iunie, între
prinderile miniere Lonea, 
Petrila, Dîlja și Paroșeni, 
au extras producții supli-, 
mentare sarcinilor de plan. 
Cea mai- mare producție 
suplimentară a fost extra-' 
să de mina Paroșeni (400 
tone), în felul acesta plusul 
cumulat “de la începutul 
lunii ridicîndu-se la : a- 
proape 1800 tone de cărbu
ne. Peste sarcinile aferente 
lunii iunie, se situează și 
mina Livezeni, precum și 
Uricani, întreprinderi frun
tașe și pe celelalte cinci 
luni ale anului

Colectivul de oameni ai 
muncii de Ia I.M. Lonea 
are meritul că, de la înce
putul acestui an, și-a reali
zat constant și a depășit 
sarcinile de plan. De ase
menea, de la începutul a- 
cestei luni, 
lizat zilnic 
gistrînd, în 
de aproape

Preparatorii
a

mina și-a rea- 
sarcinile, înre- 
iunie, un 
400 tone

cărbune, iar pe 5 luni, pes
te 5500 tone.

în fruntea întrecerii so
cialiste se situează sectorul 

’ IV, cu un plus de 1100 t me
de cărbune și o depășire a 
productivității muncii cu 
950 kg pe post; Cele mai 
bune formații de lucru sînt 
brigăzile conduse de mine-

varșovieni

plus rii Grigore Mîndruț, Anton 
de Florea și Ion Băbeanu.

— la aceeași cotă 
hărniciei

în deplină concordanță 
cu activitatea din subteran, 
la aceeași cotă a hărniciei 
muncitorești, se desfășoa
ră și activitatea colectivu
lui de oameni ai muncii 
din cadrul întreprinderii 
de preparare a cărbunelui 
Valea Jiului. După cum ne 
informează tovarășa Elena 
Andrițoiu, de la comparti
mentul planificare 
I.P.C.V.J., principalii 
dicatori de plan au

Toate aceste succese, 
activitatea de înnobilare a acestuia, 
rea exemplară a colectivelor de oameni ai muncii din 
Valea Jiului, pentru a întimpina măreața sărbătoare 
de la 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului 
cu rezultate remarcabile.

Mircea BUJORESCU

al

substanțial depășiți, la nive
lul sarcinilor pe cinci luni. 
Astfel, producția netă a 
fost depășită cu 1000 tone. 
Un alt indicator important, 
brichetele, care reflectă ac
tivitatea Preparației Co- 
rdești, a fost depășit cu 
28 000 tone. Recuperarea 
globală, indicator care re
prezintă efortul propriu 
al preparatorilor de la U- 
zina de preparare Lupeni, 
a fost depășit, în aceeași 
perioadă, cu 3,2 la sută.

pe frontul cărbunelui și în 
denotă mobiliza-

La întreprinderea de aparatură electronică 
„Kasprzak"

împreună cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru, la vizită ău partici
pat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ion Stoian, Ște
fan Andrei, Gheorghe Pe
trescu, alte persoane 
.dale române.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Wojciech Jaruzelski 
și Henryk Jablonski sînt

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășii Wojciech 
Jaruzelski și Henryk Ja
blonski au fost oaspeții 
puternicului colectiv mun
citoresc ce-și desfășoară 
activitatea la întreprinde
rea de aparatură 
nică „Kasprzak", 
în zona industrială __
din nord-vestul Varșoviei.

elfictro- 
situată 
Wola,

ofl-

întîmpinați cu deosebită . 
cordialitate de Maryan 
Wozniak, membru al Bi
roului Politic al C.C. al
P.M.U.P., prim-seciwtar al 
Comitetului orășenesc Var
șovia al P.M.U.P., S. Bie- 
lecki, vicepreședinte al 
Consiliului Popular al ora
șului Varșovia, Wojciech 
Pietruszynski, prim-secre-

(Continuare în pag. a 4-a)

Atitudinea responsabilă față de muncă 
presupune o gîndire economică înaintată

Realizările de seamă pe 
care le înregistrează mina 
noastră în sporirea produc
ției de cărbune încorporea
ză și munca plină de dă
ruire și responsabilitate a 
Colectivului sectorului nos
tru, a celor peste 300 de . 
muncitori și cadre tehnice 
care asigură ca transportul

partid, ale grupelor sindi
cale, ale discuțiilor “indi
viduale pe care le purtăm 
eu membrii de partid, prin 

■ care punem un deosebit 
i co-

subteran să se desfășoare 
în condiții optime.

Pentru organizația noas
tră de partid, pentru cei 
80 de comuniști- ai. sectoru- . 
lui, principalul obiectiv al accent pe activizarea 
activității de fiecare zi îl munțștilor, pe creșterea ro-
consțituie tocmai menți- lului lor în mobilizarea-în-
nerea în sînul colectivului tregulyi colectiv la o acti- 
a unui climat de înaltă vitate responsabilă, efi- 
responsabilitate, de iniția- cientă. 
tivă și .dăruire pentru des
fășurarea' întregului flux 
de transport, pe măsura 
cerințelor multiple pe care 
le ridică aprovizionarea lo- 
curilpr de muncă și eva
cuarea producției. Sarci
nile ce revin comuniștilor, 
tuturor formațiilor de lu
cru în satisfacerea acestor 
cerințe constituie teme 
prioritare ale dezbaterilor 
în adunările generale ale 
organizațiilor noastre de

iHuiHm/iiininiiiiiiiiiitiiiiiHiiiumuiuuuHiiunmiuimn

Luna manifestărilor politico-ideoiogice,
cultural-educative și sportive

(Continuare in pag. a 2-a)

Una dintre formațiile 
de lucru cu bune rezul
tate din cadrul sectoru
lui III de Ia mina Lu- 
peni este și brigada con
dusă de loan Kacso. In 
imagine, o parte dintre 
componenții formației 
mai sus amintite, la uit 
obișnuit dialog mineresc, 
după ieșirea din șut.

Foto : Ioan BĂLOI
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Desfășurarea în bune 
condiții a transportului 
producției și a personalu
lui depinde în mod hotărî- 
tor de executarea la timp 
și în bune condițiuni a lu-

Petru PUIAN, 
secretarul organizației 

de bază, sectorul VII, 
I.M. Petrila

Laudă omului muncii

Comerț modernf în continuă dezvoltare
In cei 40 de ani care au 

trecut de la Eliberarea 
patriei, Valea Jiului, ca 
și întreaga țară a cunos
cut o dezvoltare fără pre
cedent în istorie. Au fost 
construite noi citadele ale 
industriei. S-au creat noi 
locuri de muncă. Noile 
cartiere de locuințe, fa
brici și uzine, noile lă- 
cașe de cultură și învăță- 
mint, sînt mărturia aces
tei dezvoltări economice 
și sociale pe care au cunos
cut-o toate localitățile 
municipiului Petroșani. 
Pentru buna aprovizio- 

i nare a populației cu măr
furile solicitate și pentru 
ca acestea să se găsească 

‘ _ ** Io-
i cuințele oamenilor mun- 
j di, în anii luminoși ai

cit mai aproape de

de cincinalul trecut
36000 mp. Locul

socialismului au fost 
construite magazine mo
derne. Iată cîteva cifre 
edificatoare, de ultimă o- 
ră, in acest sens. In Pe
troșani a fost dat în folo
sință, -magazinul univer
sal „Jiul“ cu o suprafață 
comercială de 8000 mp, 
iar la Petrila, magazinul 
general cu o suprafață de 
4000 mp, alte 26 unități 
comerciale care întregesc 
rețeaua comercială a mu
nicipiului cu o suprafață 
de peste 8000 mp au fost 
deschise la parterul blo
curilor de locuit. Au 
fost deschise unități 
alimentație publică

, sînt 
din i ci-i
Vulcan și Complexul de 
alimentație publică din

mai 
de 

cum 
cantinele-reslaurant 
Lupeni, Petroșani,

Lupeni. Pînă la finele a- 
cestui an în orașul Vul
can vor fi date în folosin
ță hala agroalimentară și 
un complex de alimenta
ție publică, în Petroșani, de cel trecut, cu 2,8 
un laborator de preparate " ' ' ' ' ' 
culinare și încă 16 unități 
comerciale, la parterul 
blocurilor de locuit. Din 
această lună au început 
lucrările de construcție a 
halei agroalimentare din 
orașul Lupeni. In cinci
nalul actual suprafața co
mercială a crescut față

cu 
vechi

lor magazine care se în
șirau pe strada Republi
cii din Petroșani și cele
lalte orașe din Vale au 
fost luate de luminoasele 
și modernele magazine

construite în anii socia
lismului. Desfacerile de 
mărfuri au crescut de la 
an la an cu 6,1 la sută, 
iar în acest cincinal, față 

. - . .1 mi
liarde lei. O dată cu mo
dernizarea rețelei comer
ciale, au fost moderniza
te și formele de vînzare. 
Majoritatea mărfurilor a- 
limSntare și nealimenta
re sînt desfăcute prin 

: forme moderne de vînza
re, cum sînt autoservirea 
și alegerea liberă. In 
cest an, 70 la sută din

Ec. Constantin CIOLOFAN, 
director al Direcției 

comerciale a municipiului 
Petroșani

a-

(Continuare in pag. a 3-a)J
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• Interesul pentru prima 
ediție a spectacolului-con- 
curs de muzică populară 
„Flori de cîntec românesc", 
ce se va desfășura sîmbă- 
tă, în cadrul manifestări
lor „Nedeii vulcănene", a 
depășit deja granițele ju
dețului nostru. Pînă acum 
s-au înscris la concurs 24 
de soliști “ amatori din ca
drul așezămintelor cultu
rale din municipiul și ju
dețul nostru, din județele 
Gorj și Vîlcea. în acest 
sens, cunoscutul dirijor 
Marin Ghiocel, de la an
samblul folcloric bucu- 
reștean „Rapsodia ro
mână", a răspuns invitației 
gazdelor de a conduce re
petițiile orchestrei clubu
lui muncitoresc. Onorează 
această ediție inaugurală 
mesagerii melosului româ
nesc, Elena Merișoreanu, 
fiică a Vulcanului, Ștefania 
Rareș și Gheorghe Turda, 
soliști ai „Rapsodiei".

La baza de agrement 
Brazi din Vulcan se des
fășoară ample pregătiri 
pentru inaugurarea primei 
ediții a „Tîrgului coopera
tivei meșteșugărești", or
ganizat de Cooperativa 
„Straja" din Lupeni și des
chis atît unităților mește
șugărești și comerciale din 
județele Hunedoara, Gorj 
și Dolj, cit și participanți- 
lor la sărbătorile „Nedeii 
vulcănene".

Astăzi va fi, de aseme
nea, o zi plină de eveni
mente pentru cetățenii 
Vulcanului ; astfel tinerii 
din oraș se vor întîlni, la 
ora 16, în sala clubului 
muncitoresc, cu membri ai 
secretariatului Comitetului 
municipal de partid, mani
festare precedată de un a- 
tractiv concert de prome-

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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După cum am mai in
format, în abatajele minei 
Lonea se înregistrează rit
muri înalte și randamen
te sporite în procesul ex
tracției cărbunelui. Mo
bilizați de organizațiile 
de partid, de cadrele din 
conducerile sectoarelor, 
șefii de brigadă și de 
schimb acționează tot mai 
stăruitor în cadrul grupe
lor sindicale și în întîlni- 
rile obișnuite pe teme de 
producție, pentru utili
zarea judicioasă a forței 
de muncă și timpului de 
lucru.

Creșterea randamen
telor, a rodniciei muncii 
în fiecare abataj - este 
direct legată de gradul 
de profesionalitate al 
brigăzilor, de omogenita
tea acestora. O îndelunga
tă experiență practică i-a 
învățat pe brigadieri să 
acorde o atenție tot mai 
măre structurii profesio
nale a formațiilor de lu
cru, astfel încît să fie ă- 
sigurată capacitatea fie
cărui schimb de a execu
ta toate operațiile pre
văzute în ciclograme. A- 
ceeași atenție este acor
dată' — de brigadieri ca 
GPfeore Mîndruț, Ludovic 
Repaș, Vasile Rus, loan 
Boteanu, Iosif Bucur, An-

X__________ __________

drei Antal, Mihai Anton țele locurilor de 
și mulți alții — și stabi
lizării efectivelor în bri
gadă, întăririi continue a 
climatului de ordine și 
disciplină.

. Problematica . structu
rii profesionale a brigăzi
lor și stabilizării efecti
velor face de multe ori 
obiectul unor atente ana- 

jțrțuufmfimmmwwmfn

Pe agenda de lucru 
a organizațiilor 

de sindicat

lize în organizațiile de 
sindicat. Membrii birouri
lor grupelor’ sindicale se 
preocupă de înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate în a- 
cest domeniu, în sensul 
că împreună cu șefii sec
toarelor de producție, cu 
maiștrii principali și alte 
cadre tehnice, urmăresc 
respectarea plasării tine
rilor pe schimburi, astfel 
încît ei să poată urma, în 
condiții cît mai bune, 
cursurile școlii de califi
care. Soluționarea „în 
perspectivă" a cerințelor 
de calificare se face por
nind tot de la propuneri
le acestor cadre, care cu
nosc cel mai bine cerin-

muncă, 
inclusiv schimbările ce 
urmează să se producă în 
structura unei formații 
prin pensionarea mine
rilor ajunși la limita de 
vîrstă. Pe baza acestor 
propuneri, în planul de 
școlarizare pe semestrul 
II al acestui an au fost 
prevăzute Calificarea u- 
nui număr de 448 tineri 
muncitori în meseriile de 
miner, mecanic și electro- 
lăcătuș pentru subteran: 
precum și perfecționarea 
pregătirii profesionale a 
unui număr de 515 mun
citori cu diferite calificări 
și nivele tehnice de pre
gătire.

Periodic, șefii de briga
dă, maiștrii, cadrele de 
ingineri, cărora li se în
credințează sarcini în do
meniul pregătirii și sta
bilizării forței de muncă 
raportează în adunările 
generale despre modul 
cum își îndeplinesc înda
toririle, prilej cu care fac 
noi propuneri menite să 
contribuie la ridicarea 
continuă a gradului de 
pregătire profesională a 
personalului muncitor, la 
întărirea calitativă a for
mațiilor de lucru.

Ion MUSTAȚA

Atitudine responsabilă 
față de

(Urmare din pag. 11

muncă
s-au

„Lauda omului muncii 
și creației sale"

[ (Urmare din pag. i) a-țtc. și închinat marilor 
niversări ale poporului nos
tru — 40 de ani de la Re
voluția de eliberare națio
nală și socială, antifascistă 
și antijmperialistă si Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. 
După-amiază, la Casa de 
cultură a sindicatelor este 
programată o masă rotun
dă pe tema „35 de ani de

nadă a fanfarei, susținut 
în Parcul tineretului (ora 
15). în același decor vor 
avea loc proiecții de filme 
și diapozitive.

• In aceste zile se desfă
șoară intense repetiții ale 
formațiilor corale din mu
nicipiul nostru, care vor 
participa, duminică, la cea la constituirea Organizației 
de a IlI-a ediție a Festiva- pionierilor 
lului „Partidul, Ceaușescu,

Formația de dansuri 
populare a elevilor din 
orașul Vulcan, evoluea
ză intr-un reu
șit spectacol prezentat 
pe scena clubului sindi
catelor din localitate în 
cadrul manifestărilor de
dicate „Nedeii vulcăne- 
ne“.
Foto : Șt. NEMECSEK

crărilor de revizii și repa
rații, a gresării utilajelor, 
domeniu în care o susținu
tă activitate desfășoară 
comuniștii Constantin Ni- 
ca, Ion Ștefan, Ion Moto- 
cea, Alexandru Vasinca și 
Ludovic . Gorcsi. Avem în 

: vedere, totodată, că execu
tarea la timp și în bune 
ccndițiuni a reviziilor și,; 
mai ales a reparațiilor, este 
determinată de asigurarea 
rezervelor de piese de. 
schimb și a subarisamblu- 
rilor, cerință a cărei înde
plinire depinde în mod ho- 
tărîtor de amploarea și efi
ciența acțiunii „3R“, Pen-; 
tru. amplificarea și meriți-: 
nerea la rezultate superioa
re a acestei activități, ăm 
stabilit sarcini concrete u- 
nor membri de partid, mai 
ales șefilor de schimb Du
mitru Tîrlea, Vasile Pă- 
trăscioiu, Constantin Josan. 
Din acțiunile inițiate de' 
acești comuniști pentru 
recuperarea unor piese și 
subansamble au rezultat de 
la începutul anului 500 de 
role superioare recuperate 
din subteran, care au fost 
recondiționate în atelierul 
nostru de reparații și reda
te producției.

Spiritul revoluționar, ati
tudinea responsabilă față 
de muncă presupune și gîn- 
dire economică înaintată. 
Aceste trăsături ne străduim 
să le formăm tuturor co
muniștilor, întregului co-‘ 
lectiv și să determinăm o 
conduită pe măsură în ac
tivitatea de fiecare zi. Sem
nificativă este în acest sens 
și strădania vulcanizatori- 
lor Gheorghe Cucu, Cons
tantin Curigan, Dan Galeș.

I 
I 
I 
I 
I 
I

Prin strădaniile lor,; ____
recuperat peste 1100 ml de 
bandă de la transportoare
le în flux continuu care a 
fost redistribuită sectoare
lor productive pentru a fi 
refolosită la transportoare 
mai scurte. Totodată, din 
benzile uzate în atelierul , 
.sectorului se confecționea- • 
ză steluța de cauciuc, care •
înlocuiesc pe cele de plas
tic aduse de la fabricile 
furnizoare. Este demn de 
remarcat și inițiativa co
munistului loan Domokoș, 
maistru mecanic, care a 
propus o soluție ingenioa
să pentru evitarea căderii 
cărbunelui de pe banda 
magistrală prin montarea 
unor laterale. Prin această 
soluție, de-a lungul a 300 
ml cît e fluxul magistral 
de transport, personalul de 
întreținere a fost redus cu 
80 la sută, ceea ce înseam- 1 
nă o importantă economie 
la cheltuielile de producție. 
Asemenea inițiative, exem
ple de atitudine înaintată 
față de activitatea econo
mică a sectorului, mai a- 
les față de reducerea chel- I 
tuielilor de producție, sînt I 
mai multe și se ;concreti
zează în importante econo- I 
mii la cheltuielile materiale. I 

Mobilizați de îndemnuri
le secretarului general al I 
partidului, la recenta pie* I 
nară a Consiliului Național 1 
al Oamenilor Muncii, co- | 
lectivul nostru, în frunte , 
cu comuniștii, își va inten- ! 
sifica și mai mult strădani
ile pentru ca, odată curea-

: Uzarea exemplară, a sarci- i 
nilor de plan, să obținem ] 
noi succese în reducerea I 
costurilor de producție, în . i 
sporirea eficienței activi- I 
tății productive.

DE LA ÎNCEPUTUL a-< 
nului, la mina Petrila au 
obținut calificarea 160 
de mineri, 30 artificieri, 
30 electricieni, 40 lăcă
tuși, 20 sudori, 20 vulca- 
nizatori și 20 mecanici. 
Pentru â răspunde cerin
țelor întreprinderii, pla
nul anual de școlarizare 
va fi substanțial depășit 
fiind prevăzute pentru 
semestrul II încă 6 clase.I

I cu circa 100 de cursanțî, 
j din care 4 clase pentru

I
| calificarea în meseria de 
| miner. ■ \

CONDUCEREA 
Lonea preconizează 
întreprindă o vizită 
lucru cu caracter 
schimb de experiență la 

| preparația Petrila, la care 
, să participe mai multe 
, cadre de la mină (șefi de 

brigadă, maiștri), pentru 
a cunoaște efectele nega
tive cauzate de calitatea 
necorespunzătoare a 
buneltiî. Acțiunea va 
urmată de discuții, 
dorința de a găsi noi po
sibilități de îmbunătăți
re a activității într-un 
domeniu unde se înregis
trează mari pierderi de 
producție.

■ CASA DE CULTURA 
din Petroșani, organizea
ză astăzi la căminul mi
nei Livezeni (ora 19), °
expunere în cadrul ciclu
lui „File de istorie", pe 
tema „1848 — Adunarea 
poporului de la Izlaz". 
Tot astăzi, la ora 12, îr. 
sala de lectură a căminu
lui va fi susținut meda
lionul literar „Ion Crean
gă, neîntrecut povestitor".

TABĂRĂ. Zilele trecu
te, 120 de preșcolari din 
Valea Jiului, au plecat în 
tabăra pentru copii de 
la Năvodari. Este prima 
serie de .popii care a ple
cat în acest an spre li te - 
ralul însorit. (Gh. B.)

SE DESFĂȘOARĂ cu 
bune rezultate comerțul 
stradal practicat de mai 
multe raioane ale maga
zinului universal „Jiul" 
din Petroșani, Cînd tim
pul este prielnic, tonetele 
bine aprovizionate ale 
magazinului constituie o 
agreabilă prezență în pei
sajul nostru urban.

minei 
să 
de 
de

I
I
I

căr- 
fi 

din

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

din România", 
lului „Partidul, Ceaușescu, Mîine, Școala generală nr. 5 
România", ce va fi găzduit din Petroșani va găzdui se- 
la Casa de cultură a sin- siunea municipală de refe-
dicatelor din Reședința rate a pionierilor și școla-
noastră de municipiu. La iilor, în vreme ce, la Școa-
această amplă confruntare la generală nr. 1, va» fi
artistică și-au anunțat par
ticiparea cunoscuți com
pozitori și dirijori din țară.

• în cadrul tradiționa
lei „Săptămîni a pionieriei 
petroșănene", astăzi, pe 
scena Teatrului de stat 
„Valea Jiului" (ora 10), va 
avea loc un spectacol fes
tiv, realizat de formațiile 
pionierești din Petroșani, 
Aninoasa, Iscroni, Petrila

deschisă expozi^ja gazete
lor de perete „Semafor" 
După-amiază, la Casa 
cultură (ora 16), își 
întîlnire participanții 
tradiționalul carnaval 
nieresc. „Săptămîna 
nieriei petroșănene" se va 
încheia, duminică, la punc
tul de agrement Brădet, cu 
o serie de acțiuni cultural- 
sportive.

Duminică, 10 iunie

8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (pc). 
11,15 Muzica pentru toți. 
11,45 Lumea copiilor.
12,40 Telefilmoteca de

ghiozdan. Pistruiatul 
(c).

13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(pc).
Din cuprins :

— Un zîmbet din zîmbe- 
tul verii 1 — Muzică 
și umor. ;

— Cascadorii visului.
— Polca veselă. Moment 

coregrafic.
— Din albumul celor mai 

frumoase melodii — 
cîntece populare, me
lodii de neuitat, caffe 
concert.

— Drumuri printre a- 
mintiri. Fotbaliștii de 
de altădată: Titus O- 
zon își amintește... Re
portaj.

_  Vă place opera? Spec
tacol cu public.

__ Telesport.
— Aplauze pentru ro

mâni. Succese ale 
muzicii românești.

_  Muzica și dansul pe 
meridiane.

«»- Formații artistice In 
Festivalul național

„Cîntarea României".
— Secvența telespecta

torului.
18,00 Călătorie prin Por

tugalia,
18.20 Micul ecran pentru 

cei mici.
Banul muncit.

18,45 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (pc).
19.20 Cîntarea României 

■ — emisiune de cînte
ce și versuri patrio-

; ’ ' tice.
19.50 Film artistic. ’ Tran

dafirul galben. Pre
mieră TV. Producție 
a Casei de filme 
Cinci (c).

21,30 Caleidoscop muzical 
(O-

21.50 Telejurnal (pc).

Luni, 11 iunie ' ,

20,00 Telejurnal (pc).
— Sub semnul anului 

jubiliar.
20.20 Marea epopee revo

luționară.
•>-’ Arc peste timp.

11 iunie ’48—11 iunie 
? ’84. <

20,40 Izvor al puterii noas
tre. Cîntece și ver
suri patriotice și re
voluționare.

21,00 Pentru vigoarea și 
tinerețea națiunii.

21,10 Tezaur folcloric (c), 
Festivalul cîntecului

popular românesc 21,00 Teatru TV. Cu toată
„Maria Tănase" — e- dragostea, de Dorel

Dorian. Premieră TV 
(c).

diția a 8-a.
21,40 Stop-cadru pe mapa

mond (c).
21,55 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
22,20 Telejurnal (pc).

Marți, 12 iunie
15,00 Telex.
15,05 Viata scolii.
15,30 Filipine ’84.

22,20 Telejurnal (pc).
Miercuri, 13 iunie

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,30 Emisiune în limba 

maghiară (pc).
20,00 Telejurnal (pc).

PROGRAMUL Țy
15.50 Laureați ăi Festiva

lului național „Cînta
rea României".

16,00 Consultații în spriji
nul înyățămîntului 
politico-ideologic.

16.20 Desene animate. 
20,00 ’Telejurnal.
20.20 Sub semnul priete

niei frățești.
Vizita oficială de prie
tenie a delegației de 
partid și de stat con
dusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
Republica Populară 
Polonă (c).

20.50 in partid încrezători. 
Selecțiuni din Festi
valul „Cîntecul poli
tic pentru tineret"»

20.20 Ctitorii cu care ne
• mindrim. -

20,40 Românie, dulce țară 
— Pagini muzicale.

20,50 Film artistic. Docto
rul Poenaru <f). 
După romanul cu a- 
celași titlu de Paul 
Georgescu.

22.20 Telejurnal, (pc).
Joi, 14 iunie

15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea — 

dialog cu telespecta
torii.

15.20 Studioul tineretului.
16.20 Desene animate.
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco

nomie.

20,35 Anotimpul bucuriei 
— muzică ușoară.

20.50 Socialismul în conș
tiința țării — Auto- 
conducerea muncito
rească și autogestiu- 
nea.

21,10 Filme inspirate din 
lupta P.C.R. — Clipa 
(c). Ecranizare a ro- 

’ manului cu același ti- 
■ tiu de Dinu Săraru.

Producție a Casei de 
filme Cinci. *

21,55 Revista literar-artis- 
tică TV. . .

22.20 Telejurnal (pc).
Vineri, 15 iunie

15,00 Telex.
15,05 Din marea carte a 

\ patriei.
15.30 Viața culturală — 

Expoziția națională
’ de artă plastică.

15.50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană (pc). ■
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco-

' nomie.
20,35 Împliniri și perspec

tive — 40 de ani de 
mărețe transformări 
revoluționare sub 
conducerea partidu
lui.

21,10 Cadran mondial (pc).
21.30 Eroi ai construcției 

socialiste în teatrul 
românesc.

22.20 Telejurnal (pc).

Sîmbătă, 16 iunie J

13.30 Telex.'
13,35 La sfîrșit dp săptă-s 

mînă (pc); ..
Din sumar :

— La malul lacului... 
Melodii lirice.

— Dragi mi-s cîntecele 
mele.

— Ecranul copiilor.
— Desene animate.
— Melodii cunoscute.
— Balet pe... gheață.

■ Trei melodii, o inter-- 
preta. . .

— Tainele naturii...
— Cîntecele patriei. Mo

ment poetic.
•— Șah.,
— Magnetoscop muzical.
— Tot ce are țara mai 

frumos,
— Telesport.
— Muppets.

16,25 Peisaje britanice.
16,45 Săptămîna politică.
19,00 Telejurnal (pc).
19.20 Noi și copiii noștri.
19,40 Muzică populară.
19,55 Teleenciclopedia.
20.30 Film — Trei zile și 

trei nopți (c). Pro- 
dticție a Casei de fil
me Unu.

21.20 Mica bibliotecă ve
selă (c) — emisiune 
cultural-distractiv"".

22.20 Telejurnal (pc).
22.30 Feerie de vară — 

Muzică și dans (c).
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Instantaneu din cadrul noii cofetării din Petrila.
Foto: St. NEMECSEK

Comerț modern, în continuă dezvoltare
’ (Urmare din pag. I)

1 mărfurile sectorului aii- 
? mentar sînt desfăcute 
j prin.aceste forme moder- 
i ne de vînzare, în sectorul 
i de produse industriale 
J 58,6 la sută. Prin grija 
| partidului și statului nos- 
ț tru, la finele actualului 
I cincinal, întreaga rețea 

comercială din munici
piul Petroșani se va des
fășura în magazine noi și

i moderne, din care 70 la

Corigent la... conduita | 
în ziua de 26 mai a.c., la ora 15,30, în stația cap ș 

i de linie Uricani a sosit autobuzul 31 IID 5132, pornit i 
f din parcare cu. ușa din spate deschisă.. Stația era | 
I aglomerată. Un tînăr s-a grăbit să Urce. Autobuzul î 
| s-a oprit, iar la ușa din față și-a :făcțțt apariția șofe- j 
| rul, un om solid, blond -Șl chel, care, după ce a adre- i 
ș sat tot felul de cuvinte jignitoare la adresa călători- | 
î lof'uflați în stație,a rupt-o la fugă după tînărul care Ț 
j încercase să se Urce în a U t o b u z. 1 
|. Revenit la autobuz, a continuat să adreseze călători- | 
i lor cuvinte urîte. încercînd să-1 tempereze, minerul ■: 
| Nicolae Cosoraru de la EM. Uricani a riscat să fie | 
f apucat de gît pur și simplu. Conducerea' A.U.T.L. î 
! Petroșani trebuie ,să-l tempereze pe acest... „leu“ de I 
i -la volan care, mai zilele trecute, s-a adresat oameni- j 
I lor muncii aflați în stația I.M. Uricani tot furios, i 
| După cum se vede, el persistă într-o conduită care i 
j nu-i poate fi tolerată. (FI. Spriescu, Uricani) •

Sfatul medicului

Anemia si tratamentul ei
Slăbiciunea și paloarea 

sînt două manifestări cu
noscute ale anemiei, dar, 
numai examenul sîngelui 
poate lămuri diagnosti
cul. Se știe că sîngele 
conține trei feluri de ele
mente : globule roșii (nu
mite medical hematii sau 
eritrocite), globule albe 
(numite bucorite) și pla
chetele (tromb'ocite). Oa
menii au 4—5 milioane 
de globule roșii pe mmc 
de singe. Anemia apare 
cînd globulele prezintă 
modificări de formă sau 
mărime, cînd numărul lor 
este mai mic sau cînd 
procentul de hemoglobi
na din hematii scade.

Anemiile sînt de mai 
multe feluri-, prin lipsă 
de fier, prin lipsa unor 
factori :vitamina B 12), 
prin absența de regenera
re (refacere) în măduva 
osoasă (locul de formare 
a elementelor sîngelui). 
sau prin distrugerea a- 
normală de hematii în 
sînge, precum și' prin 
pierderea de sînge (he
moragii). . _

Tratamentul variaza, 
desigur, după felul ane
miei, dintre care cel cu 
fier este cel mai cunos
cut de sute de ani. Ță
ranii pe vremuri lăsau in 
apă un pumn de cuie să 
ruginească, după care 
foloseau apa. Azi se folo
sesc medicamente pe ba
ză de fier sau vitamine.

sută sînt construite în 
anii de cînd la conduce
rea partidului și statului 
nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In toa
te aceste magazine noi și 
moderne își desfășoară 
activitatea mii de lucră
tori comerciali care au 
deprins tehnica vînzării 
mărfurilor în sălile de 
curs ale Liceului economic 
și de drept administrativ 
din Petroșani sau prin 
cursurile școlii profesio

Regimul alimentar com
pletează tratamentul o- 
bișnuit medical; se folo
sesc alimente bogate în 
vitamine și fier, cum sînt 
ficatul și gălbenușul de 
ou. Se folosesc, de ase
menea, legume cu conți
nut bogat în fier. Sfecla 
roșie, spre exemplu, con
ține un element foarte 
important pentru trata
mentul anemiei: rubi
dium ; sfecla poate fi 
consumată ca salată sau 
se bea sucul (un pahar 
pe zi — 1—2 luni).

Morcovii rași, asezo
nați cu suc de lămîie sînt 
foarte buni; varza, prin 
clorofila ce o conține, fa
vorizează producția de 
hembglobină; un pahar pe 
zi din sucul extras din 
frunzele crude ț spana
cul conține vitamina B, 
el trebuie consumat crud, 
în salată pentru a păstra 
vitaminele ; pătrunjelul 
este bine să'’fie consumat 
în toate mîncărurile și 
suc ; prazul, de aseme
nea, este foarte bogat în 
vitamine și fier ; se re
comandă fiert la aburi 
(nu în apă) pentru a nu 
distruge vitaminele. Fruc
tele ce conțin vitamine 
și fier — caise, castane 
(prăjite, nu fierte), lămîL. 
(cura de suc de lămîie), 
pere, mere, prune, stru
guri — sînt indicate.

Dr, Petru TURCU 

nale. Putem afirma fără 
teama de a greși, că ac
tualmente, în comerț, nu 
mai avem personal neca
lificat. Anual, prin cursu
rile acestei școli sînt cali
ficați peste 100 de lucră
tori comerciali. Astfel, 
activitatea comercială vi
ne în sprijinul creșterii 
nivelului de trai al oa
menilor muncii din Valea 
Jiului, a ridicării pe noi 
trepte a bunăstării gene
rale.

O parte din colectivul serei de flori a I.G.C.L. Petroșani, realizează'un nou 
covor floral. , Foto: N. ȘTEFAN ’ ■

TRAIAN ROȘU, Petro
șani : Instalatorii dispece
ratului E.G.C.L. au deschis 
conducta ce alimentează 
cu apă bucătăriile aparta
mentelor de pe scara a Il-a 
a blocului 34 din stradă 
Aviatorilor. Pentru înlătur 
rarca completă a necazu
rilor este necesară desfun
darea țevilor de ieșire din 
apartamentele 44 și 41, lu
cru ce va fi suportat de 
către locatari ori de aso
ciația de care aparțineți..

1 ■ IONICA NEAGU,
I Vulcan: Potrivit regle

mentării cuprinse în art. 
14, alin. 4 din Legea nr. 
3/1977, persoanele care 
au o vechime în muncă 
de 30 de ani (bărbați) și 
au muncit efectiv cel pu-

I țin 15 ani în locurile, în- I cadrate în grupa I de 
muncă, la cerere, li se va

■ reduce. vîrsta de pensio- 
? nare, proporțional cu a- 
I nii lucrați în aceste con- J diții, dar nu mai puțin I de 52 ani. Vechimea le 
130 ani se calculează prin 

însumarea perioadelor lu-
| erate, iar pentru cite un j an lucrat în grupa I se I ia in calcul cîte un an și 
> 6 luni în condițiile legii. 
, Doriți să mai cunoașteți 
Ianul, luna și ziua cînd 

veți fi pensionat. Vă răs
pundem că nu pste deI competența noastră să I facem asemenea calcule,

Noi și moderne spații
* comerciale în Petrila

în urmă cu o săptămînă, în orașul Petrila s-a 
deschis o nouă și modernă cofetărie aflată la parte
rul blocului 36 C. Cu acest prilej inaugural a fost 
amenajată o amplă expoziție cu vînzare, euprinzînd 
produse de cofetărie, patiserie, bomboane,^ciocolată, 
răcoritoare etc., preparate în renumitul laborator de 
cofetărie condus de maistrul Demeter Iosif.

— Fiind deschisă în ziua de 1 iunie, Ziua inter
națională a copilului, ne spunea Dorel Neamțu, șeful 
complexului comercial din orașul Petrila, primii 
vizitatori au fost copiii. în cadrul acestei noi unități 
comerciale, oamenii mUncii pot servi, pe lingă pro
dusele specifice cofetăriei, și cafea la nisip, îngheța
tă în orice anotimp. Cofetăria dispune de o suprafa
ță utilă de 640 mp, fiind o primă, și frumoasă reali
zare a programului de modernizare a spațiilor co
merciale la I.C.S.A. — A.P. Petroșani. Colectivul de 
meseriași din întreprindere a făcut eforturi, încu
nunate de succes, pentru amenajarea modernă și e- 
ficientă din punct de vedere comercial a acestor 
spații. <

în noua cofetărie muncește un colectiv format 
din 10 lucrători comerciali cu experiență, coordonați 
de Ileana Jurcă, șefa unității, remarcîndu-se prin 
buna pregătire profesională. încă din prima zi, noua 
cofetărie s-a aflat în centrul atenției oamenilor mun
cii, vînzările însumînd 32 000 lei. Deschisă la puțin 
timp după magazinul general din Petrila, și comple
xul de alimentație publică din Lupeni, noua cofetă
rie constituie o elocventă realitate a preocupării sus
ținute pentru modernizarea. spațiilor comerciale și o 
bună aprovizionare în acest domeniu, expresie a 
grijii fată de creșterea nivelului de viată al minerilor 
Văii Jiului.

Tiberiu SPĂTARU

Răspundem 
cititorilor

CONSTANTIN BURSUC, 
Petroșani : Conducerea I.M. 
Uricani.. ne-a făcut cunos
cut că a fost virată, eu dis
poziția 431 din 17 mai 1984, 
suma de 685 lei, reprezen- 
tînd diferență-taxe pentru 
încălzire în’ semestrul I al 
acestui an.

GEORGE CALOTESCU, 
Petroșani : Este mai indi

dar putem aprecia că, da
că se confirmă datele 
comunicate prin inter
mediul scrisorii, veți pu
tea solicita reducerea 
vîrstei de pensionare în 
a doua jumătate a anului 
1985. Pentru amănunte, 
adresați-vă serviciului

Curier
personal, lucrătorului ca
re face parte din comi
sia de pensii, unde, pe 
baza actelor deia oosar, 
veți primi îndrumările 
necesare. ,

g GHEORGHE BUSU
IOC, Aninoasa: Conce
diul de odihnă, -corespun
zător celor trei luni lu
crate în anul 1983, după 
lăsarea la vatră, vi se va 

cat să înaintați observațiile 
dv. direct forurilor de re
sort. '

IOSIF GULYAS, . Petro
șani : La apartamentele 30, 
34 și 38, aflate la etajul 
IV al blocului 16 din strada 
Aviatorilor, s-au făcut ve
rificări și reparații, apa 
caldă urcînd acum normal. 
Am fost asigurați că 
instalatorii dispeceratului 
E.G.C.L. vor interveni și la 
apartamentul 40. Reveniți, 
eventual după această in
tervenție.

acorda adăugîndu-se la 
durata concediului pen
tru acest an, în funcție de 
planificarea , stabilită Ia 
nivel demnitate. Cunoaș
teți probabil prevederi
le Decretului nr. 338/ 
1983 în sensul că absen
țele nemotivate se scad

juridic
din durata concediului de 
odihnă. Deci, numai în 
situația în care, de la re
încadrare, ați efectuat a- 
semeneă absențe, se di
minuează corespunzător 
concediul de odihnă, dar 
fiindcă nu ne scrieți des
pre acest lucru, conside
răm că nu este cazul dv. 
Referitor la stabilirea ve
chimii neîntrerupte în a-

Cititorii ne scriu

Improvizații
Respectuos vă rog să 

mă ajutați în rezolvarea u- 
nor necazuri pe care le am 
în apartamentul meu si
tuat la parterul blocului 
3, strada Vasile Roaită — 
Petroșani. în data de 26 
aprilie 1984 s-a înfundat 
Coloana de scurgere a apei 
menajere și mi-a ’ fost i- 
nundat apartamentul. Am 
alergat la dispeceratul din 
cartierul Aeroport, dar dis
pecerul de serviciu nu a 
avut pe cine să trimită să 
intervină la defecțiune. A 
doua zi, de dimineață, am 
mers din nou la dispecerat 
și, după ce am plătit 105 
Iei (costul desfundării), au 
venit instalatorii. După o 
săptămînă, din nou s-a în
fundat și iar am fost la 
dispecerat. Au venit iar 
doi instalatori care însă, 
în loc să desfunde ori să 
vadă ce se poate face pen
tru a rezolva situația, - au 
îndepărtat cotul care face 
legătura între coloana ver
ticală și cea orizontală din 
subsol, spunînd că n-o să 
mai iese niciodată apa în 
casă. Este foarte adevărat 
că nu mai iese în casă, 
dar curge acum în subso
lul blocului, formînd un 
focar de miasme. Din cau
za acesta apartamentele 
sînt inundate de țînțari și 
de mirosul ce emană din 
subsol. Le-am explicat to
varășilor că este de vină 
canalizarea principală care 
colectează apa menajeră și 
de la blocul vecin. Adevă
rat că s-a ținut cont de ex
plicația mea. De două ori 
s-a încercat rezolvarea si
tuației cu o mașină specia
lă, dar nu s-a reușit, apar
tamentele 1, 2 și 3 din blo
cul nostru sînt... înfundate 
și avem neplăceri.

în scopul înlăturării â- 
cestor necazuri cred că este 
necesar să se deplaseze la 
fața locului o persoană sau 
o comisie de specialitate 
pentru a stabili cum se 
poate rezolva desfundarea 
coloanei principale. Să se 
remedieze apoi toate de
fecțiunile și scurgerile de 
apă, să se curețe și dezin
fecteze subsolul blocului. 
Numai în acest fel vom 
putea fi scăpați de neca
zuri.

P. SAMOTA, 
Petroșani

ceeași unitate, pentru cal
cularea sporului de vechi
me, în cazul persoane
lor care-și întv
tivitatea în vederea satis
facerii stagiului mili- 
tar, vă rugăm să citiți în 
ziarul nostru din data de 
3 martie 1984 consultația 
dată pe această temă, un
de veți găsi răspunsul so
licitat. Dacă îndepliniți 
condițiile de vechime ne
întreruptă în aceeași uni
tate, urmează să primiți, 
conform art. 29 din Le
gea nr. 2/1933, oentru 
vechimea neîntreruptă 
între 3—5 ani, 4 Ia sută 
din retribuția tarifară 
pentru suprafață, sau 5 
la sută pentru subteran, 
iar între 5—10 an; 6 la 
sută (locuri de nmncă la 
suprafață), 8 la soții (sub
teran). ■'

Ilie SERBA.., jurist
I
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

La Combinatul agricol din Mysiadlo
i
i

în dimineața aceleiași zi
le, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri 
ai delegației de partid și 
de stat a Republicii Socia
liste România au vizitat în
treprinderea agricolă de 
stat Mysiadlo, din Voievo
datul Varșovia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți 
de tovarășul Henryk Ja
blonski, președintele Con
ciliului de Stat al Republi
cii Populare Pplone.
: La sosirea în combinat,

Ni c o 1 a etovarășul

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați : 
cu deosebit respect de Ro
man Malinowski, președin
tele Comitetului Director 
al Partidului Țărănesc U- 
nit, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Zbig
niew Michalek, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Stanis
law Ziemba, ministrul a- 
griculturii și industriei a- 
limentare, Stefan Stypul- 
kowski, secretar al Comi
tetului voievodal Varșovia 
al P.M.U.P., de membri ai 
conducerii combinatului, ai 
activului' muncitoresc de 
partid și obștesc.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovară știElena 
Ceaușescu, înconjurați cu 
bucurie de lucrătorii între
prinderii și familiile lor, 
discută cu aceștia, răspund 
cu căldură manifestărilor 
spontane de simpatie 
care sînt salutați.

Se vizitează mai 
sere de legume și 
rețin atenția prin

. în care sînt îngrijite, prin 
metodele folosite ce asigu
ră mari producții și o re
marcabilă eficiență eco
nomică. în cadrul unei în
tîlniri cu conducerea com
binatului, gazdele infor-

cu

multe 
flori ce 

modul

La întreprinderea de aparatură electronică
(Urmare din pag. II informează, totodată, des-

prer atenția deosebită ce se 
dpi aplicării în 

[irecțiilor princi
pale ale actualei reforme 
inițiate de guvern și care 
este bazată pe autonomie, 
autoconducere și autofi
nanțarea întreprinderilor. 

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost invitați 
să viziteze secția de mon
taj a casetofoanelor, care 

conclu-

tar âl Comitetului de pai ua . acordă și ai 
al sectorului Wola al capi- viață a aii
talei, de conducerea între
prinderii.

■ La întreprinderea „Kps- 
przak“ — care, în curînd, 
va împlini 33 de ani de e- 
sciștență — își are locul de 
pornire întreaga electro- 
eicâ poloneză.

Cwx./ele își exprimă sa
tisfacția pentru colaborarea 
statornică, fructuoasă cu în
treprinderi din România. Ele oferă o imagine

dentă 
derne . 
dere. Cei ce își desfășoară 
activitatea în acest loc de 
muncă i-au salutat cu mul
tă căldură pe înalții soli ai 
poporului român. > :

Pe parcursul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de unele aspecte 
ale producției, de realizări
le uzinei, de preocupările 
actuale și de perspectivă 
ale colectivului de aici.

a tehnologiilor mo- 
aplicate în întreprin-

a- 
des- 
obți-

mează despre profilul 
cestei unități agricole, 
pre rezultatele bune 
nute anul trecut.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a adresat 
gazdelor calde felicitări, 
urări de succese tot mai 
mari și și-a exprimat con
vingerea că între cele două 
țări se va dezvolta și în a- 
gricultură — ca și în ce
lelalte domenii — o colabo
rare tot mai bună. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au semnat apoi în Cartea 
de onoare a întreprinderii 
agricole de stat de la My- 
siadio.

„Kasprzak“
O parte din produsele fa

bricii au fost prezentate 
sub forma unei expoziții 
sugestive pentru nivelul a- 
tins de întreprinderea de 
aparatură electronică „Kas- 
przak“.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să viziteze o 
cuprinzătoare expoziție de 
fotografii dedicată Româ
niei socialiste, relațiilor de 
prietenie și colaborare ro- 
mâno-polonă,

Întîlnirea cu activul muncitoresc de partid și obștesc al uzinei
în continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, înso
țiți de tovarășii* Wojciech 
Jaruzelski și Henryk Ja
blonski s-au întîlnit cu ac
tivul muncitoresc
partid și obștesc al acestei 
importante unități a in
dustriei poloneze.

în deschiderea întîlriîrii 
«luat cuvîntul primul se
cretar al Comitetului de 
partid al întreprinderii, 
Zbigniew Bereza, care a 
salutat cu deosebită căl
dură vizita delegației de 
partid și de stat a Republi
cii Socialiste România, în

frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au luat, de asemenea, cu
vîntul muncitorul Miroslaw 
Walkowski, și Maryan Woz
niak, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 

Comite-

urmărită cu deosebită a- 
tenție de cei prezenți, fiind 

repetate

l 
i

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Naufragiul; U- 
nirea : Melodii la Costi- 
nești ; Parîngul: Secretul 
lui Bachus.

LONE A: Drumul 
victorie, I-II.

ANINOASA : 
rul Hooper.

VULCAN •— Luceafărul: 
Dragostea și revoluția.

LUPENI — Cultural : 
Afacerea Pigot.

URI CÂNI; De 
tău, Anca,

spre

Cascado-

dragul

15,00 Telex. 15,05 Mo- • 
nografii profesibnale. 15,30 I 
Viața culturală. 15,50 La | 
volan — emisiune pentrii i 
conducătorii auto. 16,00 
Emisiune în limba germa; . 
nă. 16,30 închiderea pro
gramului. 20,00 Telejur- i 
nai. 20,20 Actualitatea în I 
economie. 20,35 împliniri 
și perspective. Azi, jude-' 
țul Iași. 21,10 Cadran mon
dial. 21,30 Telefilmoteca 
de aur. Toma Cara'giu. 
Medalion teatral Și cine
matografic (II). 22,20 Te
lejurnal. 5 bș"'.

l 
l 
I

încadrează direct sau prin transfer

— șofer care posedă carnet de conducere 
categoria „B“ și „C“ sau numai „C“,

încadrarea și retribuirea se face în con
formitate cu prevederile Legii nr. 1271971 și 
Legii nr- 57/1974.

I. F. A. VÎSCOZA
LUPENI

de • 
prim-secretar al 
tului orășenesc Varșovia 
al P.M.U.P.

în aplauzele celor pre
zenți, într-o caldă și puter
nică atmosferă ce a consti
tuit cadrul desfășurării în
tregii întîlniri a conducăto
rului partidului și statului 
nostru cu muncitorii varșo- 
vieni, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost înmîna-

tă placheta comemorativă a 
capitalei Poloniei.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Polone.

în aplauzele entuziaste, 
îndelungi, ale celor • 1 
zenți, gazdele îl roagă pe 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să ia 
cuvîntul. Nicolae Ceaușescu șl tova-

Cuvîntarea conducătorii- rășa Elena Ceaușescu au
și sta- semnat în Cartea de onoare
a fost a întreprinderii.

viu aplaudată în 
rînduri.

în încheierea Intîlnirii, 
tovarășul Nicola e 
Ceaușescu a răspuns înde
lung manifestărilor de sti-

pre- mă și prețuire, de priete
nie ale muncitorilor varșo- 
vieni. ....

întîlnirea s-a încheiat 
în mod solemn prin into
narea „Internaționalei".

După întîlnire, tovarășul

școlarizează absolvenți a 8 clase prin Liceul de 
chimie industrială nr. 2 Lupeni, în anul școlar 
1984—1985, în treapta I, profil mecanic și profil 
chimic, și absolvenți a 10 clase la școala profe
sională în meseriile : operator chimist, mecanic 
mașini și utilaje, prelucrător prin așchiere, e- 
lectrician, electromecanic.

Cei interesați, se pot adresa pentru informa
ții, Ia secretariatul liceului din Lupeni, strada 
Viitorului nr. 2.

lui partidului 
tului nostru

ACTUALITATEA ÎN LU/Me
SCHIMBURI DE MESAJE

I

Mica publicitate
STAȚIA „Dacia-service" Vulcan — Paroșeni în

cadrează urgent casier în condițiile Legii 12/1971. In
formații între orele 7—15, la telefon 70987. (2092)

filtre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Fidel Castro Ruz

Aniversarea 
a 50 de ani de 
stabilirea relațiilor

Q.

la

: Exprimîndu-se mulțu
miri, a fost transmis tova-

HAVANA 7 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar râsului Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au 
transmise tovarășului Fidel 
Castro Ruz, prim-secrețar 
ăl G.C. al P.C, din Cuba, 
președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cu
ba, un cordial salut, urări 
de sănătate personală și de 
prosperitate pentru poporul 
cubanez prieten,

pre-

fost

din partea tovarășului ; Fi
del Castro Ruz, un salut 
călduros și frățesc, subli- 
niindu-se că întîlnirile 
convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid 
de stat au contribuit esen
țial la întărirea prieteniei 
dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii, de către tovarășul

și

și

Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cuba, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii 
Cuba, a delegației parla
mentare române, condusă 
de tovarășul Nicolae Gio- 
săn, președintele Marii A- 
dunări Naționale, care, la 
invitația Adunării Naționale 
a Puterii Populare din Cu
ba, a întreprins o vizită 
oficială de prietenie în 
ceastă țară.

a-

Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și Kenan Evren

■ ANKARA 7 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Kicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
liste România, au fost 
mise președintelui
blicii Turcia, Kenan Evren, 
un salut prietenesc și urări

pre- 
Socia- 
trans- 
Repu-

de prosperitate poporului 
turc.

Mulțumind, șeful statu
lui turc a rugat să se trans
mită președintelui Româ
niei urările sale de sănăta
te, de deosebită stimă, iar 
poporului român de bună
stare și fericire.

ai Schimbul de mesaje 
fost prilejuit de primirea' 
de către președintele Tur
ciei, a tovarășului Vastle 
Pungan, ministrul comer
țului exterior și cooperării 
economice internaționale, 
care efectuează o vizită în 
această țară.■
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Tomo ȚĂȚARCA.-

dintre 
România și 

Uniunea Sovietică
MOSCOVA 7 — Trimisul 

Agerpres, S. Morcovescu', 
transmite : Cu prilejui ă; 
niversării a 50 de: ani de 
la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre România și 
Uniunea Sovietică, amba
sadorul Republicii Socia
liste România în U.R.S.S., 
Traian Dudaș, a organizat 
o întîlnire prietenească la 
ambasada țării noastre din 
Moscova.

In saloanele ambasadei 
a fost organizată o expozi
ție de carte, în cadrul că
reia la loc de frunte se a- 
flau volume din opera to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, care s-au bucurat de 
o deosebită atenție din par
tea celor prezenți. întîlni
rea s-a desfășurat
atmosferă de caldă priete
nie, caracteristică 
ilor dintre România și U- 
niunea Sovietică.

într-o

relați-

VÎND locuință în vilă. 
Deva, 3 camere, dependințe, 
garaj, boxă, spălătorie, ga
ze. Telefon 11233. (mp)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 609, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2086) ’ -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan- 
ciulescu Răspopa Silvia, e- 
liberată de I.U.M. Petro
șani. O declar nulă. (2087)

PIERDUT legitimații bi- 
‘ bliotecă și periodice pe nu
mele Răducan Ion, și Tu- 
huț Traian, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(2088)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 3406, 
și 3652, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (2085)

ANUNȚURI

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bon- 
tescu Nicolae, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(2082) . . / " ' ■ .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Koion- 
di Iosif, eliberată de I.M 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(2083) ' : z <■

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3351, eliberată de Institu- 
tul de mine Petroșani,!/ O 
declar nulă. (2077).

PIERDUT carnet student 
pe numele Spînu Steiiena, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (2078)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Barb Ionel, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (2066)

DE FAMILIE

FAMILIILE Botoroagă și Popescu, mulțumesc a- 
celora care au fost alături de ei, în clipele grele pri
cinuite dș pierderea iubitului lor soț, tată, socru și 
bunic .

BOTOROAGA MARIN

SOȚUL Avram, fiii Oliviu, Avram și Ionel, nuro
rile Luiza, Elena și Sana, împreună cu nepoții anunță 
că se împlinesc 3 ani de la decesul celei care a fost 
o bună soție, mamă, soacră și bunică

FLOREA IRINA
Nu o vom uita niciodată. (2076)

Redacpa și administrația i Petroșani, ttr. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane: 41662, 
secretariat, 41663; 42464 secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr, 2, telefon 41365.


