
^Proletari din toate târiee, uniți.va i în pagina a 3-a

r
r/

A

ANUL XL, NR. 9 894

(f

ORGAN AL COMITLTM MUNICIPAL KÎROSANI Al P.C R
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

MARȚI, 3 IULIE 1984 4 PAG. — 50 BANI

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE! |

FRUNTAȘ
UN COLECTIV

la maturitatea
realizărilor de excepție

Mecanizarea abatajelor — temelia sporu
rilor de productivitate
Rezultate de prestigiu în activitatea de 
pregătiri

Vie satisfacție pentru Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.,
9

cu privire la realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în înalta funcție de secretar general al partidului

Patru decenii ale devenirii noastre

împlinirile viitoare organi-

Realizatorii succeselor
obținute — oamenii, 
prin abnegația tor 

de a garanta

pe care noi îl extragem 
— dau adevărata măsură 
a faptelor. Rezultatele ob
ținute pînă acum sînt e- 
dificatoare. De la începu
tul anului producția ex
trasă suplimentar se a-

îndemnurile și orientă
rile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au gă
sit în cadrul colectivului 
minei noastre un teren 
fertil, care a dat în acest
an un rod bogat. Oamenii propie de 35 000 tone de
întreprinderii — minerii, cărbune. Numai în luna
personalul tehnic-ingine- 
resc —, prin dăruirea și 
abnegația cu care au ac
ționat pentru transpune
rea în viață ă sarcinilor 
de mare răspundere și cu 
profund caracter politic 
privind cîștigarea cit mai 
grabnică a independenței 
energetice a țării și asi
gurarea de materii prjme 
și energetice — cărbunele

iunie olusul de producție 
s-a ridicat la peste 8 000 
tone de cărbune. Această 
producție extrasă supli
mentar este cea mai grăi
toare dovadă că oamenii 
au înțeles sarcina trasa
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a spori 
ductivitatea muncii, 
ceasta stînd la baza 
cesului înregistrat,

pro- 
a- 

suc- 
pro-

ductivitatea muncii pe în-ț 
tieprindere fiind reali- i 
zată în luna iunie în pro- 1 
porție de 103,3 Ia sută.) 
Cum am obținut aceste i 
sporuri de producti vita- ? 
te ? Folosind cit mai efi- > 
cient utilajele din dotare ț 
— complexele mecaniza-< 
te și combinele de Înain-J 
țări. Nici nu se putea alt- \ 
fel, pentru că minerii Pa-i 
roșeniului sînt adevărați ’ 
mineri-tehnicieni, așa ’ 
cum ne-a cerut-o Mine-

lng. Iosif BOCAN, | 
directorul I.M. Paroșeni

Minerii de la I.M. Băr
băteni au primit cu ne
mărginită bucurie și sa
tisfacție vestea că plenara 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român a 
hotărît să propună ca la 
cel de-al XIII-lea Congres 
âl partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de 
secretar general al partidu
lui. Această hotărîre ex
primă pe deplin voința și 
dorința noastră, a mineri
lor, ca și a întregului po
por, dind o vibrantă ex
presie dragostei, prețuirii, 
recunoștinței și stimei pe 
care le poartă întregul 
partid, întreaga națiune ce
lui mai iubit fiu, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
Sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, poporul ro

mân a obținut rezultate deo
sebite pe calea edificării so
cialiste, îndeosebi în anii 
de după Congresul al IX-lea

al partidului de cînd 
conducerea partidului 
statului s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De nu
mele epocii noastre, epoca 
cea mai luminoasă din istoria 
țării, Epoca Ceaușescu, se 
leagă cele mai grandioase 
realizări în dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei, 
în perfecționarea
zării și conducerii științi
fice a societății, în valori
ficarea energiei creatoare 
a maselor dc oameni ai 
muncii. Reînvestirea celui 
mai iubit fiu al poporului 
în înalta funcție de secre-

Nieolae OPREA, 
miner, șef dc brigadă, 

vicepreședinte al c.ojn. - al 
al I.M. Bărbăteni

Un act 
de o deosebită 

importanță 
pentru viitorul 

patriei
împreună cu tovarășii 

mei de muncă, minerii Li- 
vezeniului, comuniștii și 
ceilalți oameni ai muncii, 
am luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție și nemăr- 

i ginită bucurie de propu- 
i nerea Comitetului Politic 
■ Executiv și de Hotărîrea 
‘ adoptată de Plenara <S.C. al 

P.C R. privind realegerea 
, tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, la Congresul ai 
XIII-lea, în înalta funcție 
de secretar generai al par
ti dudui.

Hotărîrea adoptată de ple
nară constituie un act de 
o deosebită importanță pen- 

Nicolae NOVA“t, 
maistru minier principal,

VV IM. Livezeni

Rezultatele inegale, din luna iunie, impun ca o cerință
Acțiuni hotărîte pentru realizarea producției fizice

Ia 
pînă. 

mobî- 
mine- 

eare

■ Patru întreprinderi miniere, care și-au realizat 
și depășit prevederile de plan, au acumulat împreu
nă, la sfîrșitul lunii iunie, un plus de peste 16 000 to- 
he,de';cărbunfe

B Cel mai mare plus — 8&22 tone de cărbune — 
îl înregistrează minerii din Paroșeni, colectiv cu rea
lizările cele mai constante.

■ In decada a IH-a, minerii de la Uricani au re
cuperat minusul primelor două decade, din iunie, ex- 
trăgînd și peste sarcinile de plan o producție de 1152 
tone de cărbune, succes care menține colectivul prin
tre întreprinderile miniere fruntașe de la începutul 
anului și pînă în prezent.

Rezultatele obținute de 
minerii Văii Jiului, în luna 
iunie, sînt inferioare ce 
lor înregistrate în luna 
precedentă atît în ceea ce 
privește plusul înregistrat

r

de înreprinderile cu sar
cinile de plan depășite (ex
cepție mina Livezeni) cit 
șf pe ansamblul producției 
extrase. Se evidențiază în 
continuare, cum dealtfel a

făcut, lună de lună d? 
începutul anului și 
in prezent, efortul și 
lizarea de excepție a 
iilor de Ia Paroșeni, 
si în luna iunie au obținut 
cei mai mare plus: 8022 
tone de cărbune. Caracte
ristica principală 
tui colectiv o 
ritmicitatea realizărilor. Și 
I.M. Livezeni a 
obținut un plus de 3518 
tone de cărbune, menți- 
nîndu-se în continuare 
printre colectivele fruntașe 
din bazinul nostru carbo-

Ec. Gheorghe SPlPțU

(Continuare în pag. a 2-a)

75 de ani
de existență.(Cont. în pag. a 3-a)

de mașini
Valea Jiului

C.M.V.J.
(Continuare in pag. a 2-a)

a aces- 
constituie

(Continuare în pag. ■ 2-<)

(Continuare in pag. a 2-a)

Situația 
realizărilor

Paroșeni 
Livezeni 
Lunea 
Uricani 
Petrila 
Dîlja

107,8
103,3
101,6

Acești oameni energici 
și plini de acțiune

I 
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I 
I

(IN PROCENTE)
I.M. 
I.M. 
I.M. 
I.M. 
I.M. 
I.M.
I.M. Vulcan
I.M. I.upeni
I.M. Bărbăteni 
I.M. Aninoasa 
Exploatarea de 
cariere Cîmpu 
Neag

CLASAMENTUL HĂRNICIEI MINEREȘTI
la nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și brigăzilor, la sfîrșitul lunii iunie, arată astfel:

L M. Paroșeni
Sectorul I — plus 4123 tone; abataje frontale — 

Gavrilă Mesaroș — plus 3000 tone; abataje cameră 
<—); lucrări de pregătiri — Viorel Poșa; lucrări de 
investiții (—).

I.M. Livezeni
Sectorul III — plus 3758 tone; abataje frontale — 

Cristea Valache — plus 2000 tone; abataje cameră 
(—-); lucrări de pregătiri — Jenică Secrieru; lucrări 
de investiții — Mircea Secrieru.

1. M. Lonea
. Sectorul IV — plus 2836 tone; abataje frontale — 

Grigore Mîndruț — plus 1200 tone; abataje cameră — 
Iosif Clamba — plus 500 tone; lucrări de pregătiri — 
Traian Botar; lucrări de investiții — Mihai Anton.

■ ■ " ■ ■. -i

i.M. Uricani
Sectorul III — plus 1400 tone; abataje frontale — 

Ștefan Karpi — plus 290 tone; abataje cameră — Tra
ian Pop — plus 375 tone; lucrări de pregătiri — Aurel 
Soșoi; lucrări de investiții — Ianoș Doboș.

1. M. Fetrtia
Sectorul IV — plus 2925 tone; abataje frontale — 

Ștefan Alba — plus 2600 tone; abataje cameră — 
Constantin Dumitrașcu — plus 150 tone; lucrări de 
pregătiri — Francisc Kovacs; lucrări de investiții 
Vasile Pavel.

- 1. M.
Sectorul II — plus 137 tone; abataje frontale (—)) 

abataje cameră — Ludovic Varga — plus 912 tone; 
lucrări de pregătiri — Dinu Năstase; lucrări de inves
tiții — Stoica Gheorghe.

Cineva afirma, pe bu, 
nă dreptate că întreprin
derea de utilaj minier 
Petroșani este mai mult 
decit o Uzină. Prin ga
ma largă de produse e- 
xecutate este un adevărat 
combinat care nu se dă 
în lături de la nici o co
mandă, executînd tot ce 
se cere jos în abataje. 
Bunăoară în cadrul secți
ei M.A.P. (condusă cu 
pricepere și autoritate 
de inginerii Filip Alicu 
și Gh. Iliescu) există un 
atelier de automatizări, 
capabil să răspundă

rințelor tot mai ridicate. 
ale procesului de meca
nizare a exploatării mi
niere.

Inginerul Victor Leahu 
(șeful atelierului) nu-și 
vede capul de treburi. Fa
ce parte din acea catego
rie a oamenilor energici 
și plini de acțiune. Ochii 
îi fug de la păinjenișul 
unei scheme electronice la 
cadranul indicator al a- 
paratelor de măsură. El

Valeriu BUTULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Aspect de munca din Atelierul automatizări 
I.U.M.P. ■ Foto: Șt. NEMECSEK
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unanima

de 
în 

cel

isto- 
de 

par- 
pri-

Acțiuni hotărîte pentru realizarea producției

Zile fierbinți pentru 
absolvenții ciasei a Ulii-a

Ieri, prima zi din vacanța de vară, multaștepta- 
tă de cei mai mulți elevi din școlile Văii Jiului, a 
fost și o zi încărcată de emoții și de concentrare inte
lectuală pentru cei peste 2800 de absolvenți ai clasei 
a VIII-a din școlile municipiului. La ora 8, sute de 
elevi așteptau cu nerăbdare Ia cele șapte licee din 
Valea Jiului pentru că în liceele în care numărul 
celor care s-au înscris în treapta I (clasa a IX-a) a 
fost mai mare decît al locurilor planificate, s-au des
fășurat probe de verificare a cunoștințelor constînd 
în lucrări scrise la limba română (ieri) și matematică 
(4 'iulie)."

Intr-o atmosferă de emoție și nerăbdare, elevii, 
cadrele didactice, chiar și părinții, au așteptat să 
afle cum au „mers" copiii afiați la primul examen 
din viața lor. Semnificațiile zilei, chiar și emoțiile, 
pot fi considerate firești. Pentru școlile generale ziua 
de ieri și cea de mîine reprezintă o ilustrativă sinte
ză a calității procesului instructiv-educativ din cei 
opt ani de învățămînt, Dar și pentru părinți : ziua 
a fost la fel de încărcată de emoție. In realitate tre
cerea elevilor din învățămîntul general în cel liceal 
este un important moment în viața social-economică. 
In Valea Jiului, important bazin carbonifer al patri
ei, majoritatea opțiunilor elevilor clasei a VIII-a 
s-a îndreptat spre profiluri legate de minerit, conti- 
nuînd, astfel, profesiunea părinților.

In învățămînt, după bacalaureat și sărbătoarea 
tradițională de sfîrșit de an școlar, la ordinea zilei 
se află actualele probe de verificare a cunoștințe
lor pentru treapta întîi liceală, urmînd ca între .9—14 
iulie să aibă loc concursul de admitere în treapta 
a doua liceală, învățămînt de zi și seral.

T. SPĂTARU

Instantaneu din 
vitatea de producție de 

„VîsCoza** Lupeni.

Foto: Cristian ȘTEFAN

Un act de deosebită importantă
• (Urmare din pag. I) treprinderii noastre a fă- 

— cut în ultimii ani pași în- 
na- semnați înainte pe calea 

dezvoltării și modernizării 
extracției, a omogenizării 
și maturizării sale, a întă
ririi climatului de ordine, 
disciplină și răspundere în 
fiecare formație de lucru, 
în toate compartimentele 
de activitate. Expresie a 
muncii pline de dăruire și 
inițiativă în abatajele Li- 
vezeniului, colectivul nos
tru raportează de la înce
putul anului o producție 
suplimentară de 23 000 to
ne de cărbune.

Exprimîndu-ne nemărgi
nita bucurie și 
adeziune la Hotărîrea ple
narei C C. al P.C.R. 
a-1 avea și în viitor 
fruntea partidului pe 
mai iubit fiu al poporului 
român, ctitorul Români
ei socialiste moderne, ne 
'angajăm să adăugăm noi 
reușite succeselor de pînă 
acum în sporirea produc
ției de cărbune și dezvolta
rea viitoarelor capacități 
de producție, în înfăptui
rea obiectivului stabilit de 
partid — asigurarea in
dependenței energetice a

tru viitorul patriei și __
ti unii noastre socialiste, o 
garanție sigură că poporul 
nostru, strîns unit în ju
rul partidului, iși va conți, 
nua înaintarea plină de iz- 
bînzi pe calea făuririi so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și a socie
tății comuniste pe pămîn- 
tdl României.

Minerii, cadrele tehnice 
ale minei Livezeni — cea 
mai tinără întreprindere 
carboniferă a Văii Jiului, 
creație a anilor de construc
ție socialistă, a epocii ce
lei mai bogate în înfăptuiri 
social-economice din 
ria țării, inaugurată 
Congresul al IX-Iea al 
tidului —, am avut 
vilegiul de a ne bucura, ca 
dealtfel toți minerii Văii 
Jiului, de grija deosebită 
a partidului și statului, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceausescu,

înfăptuind cu perseve
rență indicațiile și sarcini
le trasate de secretarul ge
neral : al partidului, Mi
nerul nostru de onoare, cu 
ocazia vizitelor de lucru în 
Valea Jiului, colectivul în- țării

(Urmare din pag. I)

nifer. Tot prin ritmicitatea 
realizărilor obținute, lună 
de lună, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, se 
evidențiază . și colectivul 
minerilor, maiștrilor și in
ginerilor de la I.M.- 
Lonea, care în luna iunie, 
au acumulat un plus 
3495 tone.

Cu- toate greutățile 
care le-au întîmpmat 
cele două abataje unde

de

prin înregistrarea unor 
minusuri îngrijorătoare >— 
peste 20 000 de tone și. res- 

■.pectiv, aproape 10 000 to
ne, cu toate angajamentele 
asumate la începutul fie
cărei luni din trimestrul II 
și chiar date publicității. 
De asemenea, continuă să 
ridice îngrijorătoare sem
ne de întrebare situația 
minei Aninoașa, care scade 
de la decadă la decadă’ „vă- 
zînd cu ochii" Cota reaiiză-

pe 
în ___ .
se rilor la producția de căr- 

utilirează complexe de ma
re înălțime, care, practic, 
asigură aproape jumătate 
din preliminarele minei, 
întreprinderea minieră U- 
ricani, printr-o mobiliza
re de excepție, a recuperat 
rămînerile in urmă, reu
șind chiar să extragă peste 
sarcinile planificate mai 
mult de 1100 ‘.one cărbune 
pentru cocs, ceia ce repre
zintă, capacitatea organi
zatorică a colectivului și 
totodată eficiența măsu
rilor tehniec-organlzătcri
ce întreprinse.

Nejustificate, prin pris- 
n: i condițiilor elini, o- 
materiale create, sint „că
derile" (față de lunile pre
cedente) suo plan ale mi
nelor Vulcan Și, mai ales 
Petrilâ, care pășesc în a' 
doua parte a anului, nu cu 
„fruntea sus**, așa cum au 
făcut-o în primele cinci 
luni. Considerăm că stă în 
puterea celor două colecti
ve să dovedească f iptul că, 
rămînerile în urmă din lu
na iunie, sînt vremelnice, 
cauzate de condiții obiec
tive. Ca dealtfel și în ca
zul I.M. Dîlja, care a înre
gistrat realizări în „sincope"

Continuă să ridice serioa- . 
se probleme care „cîntă- 
resd" considerabil in ba
lanța realizărilor C.M.V.J.. 
cele două producătoare de 
cărbune cocsificabil, I.M. 
Lupeni și I.M. Bărbăteni,

bune.
Ceea ce se desprinde clar 

din analizele realizărilor 
lunii iunie este faptul că,

acolo unde există preocu
pări ale organizațiilor de 
partid, ale conducerilor co
lective; unde sînt căutate 
și găsite soluții tehnice e- 
ficiente — Paroșeni, Live- 
zeni, Lonea, Uricani — re
zultatele sînt pe măsura e- 
f orturilor depuse, munca 
minerilor și cadrelor tehrii- 
ce este încununată de suc
ces, iar chemarea partidu
lui de a da țării cit mai 
mult cărbune își găsește 
răspuns muncitoresc prin 
fapte de muncă. La aceeași 
cotă trebuie să se ridice cu 
activitatea -și celelalte co
lective miniere!

Astă seară, pe micul ecran 
, „,a 21,10, în pre-
I mieră pe țară, la televi- 
l ziune, se poate viziona 
< piesa de teatru „Credit 
' pentru o speranță", du- 
| pă un scenariu al scri-

itorului din Valea Jiu-

lui Dumitru Dem Ionaș- 
cu, in regia lui Constan
tin Dicu. In distribuție 
sînt incluși 
Gherghe și
Drăcea, de la Teatrul de 
stat din Valea Jiului.

Nicolae 
Dumitru

I
I

tar general al partidului 
constituie garanția înfăp
tuirii neabătute â Progra
mului de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Cu profundă și legitimă 
mîndrie patriotică, minerii 
își exprimă adeziunea de
plină la Hotărîrea privind 
realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de partid, an- 
gajîndu-se solemn să mun
cească mai bine, cu toată 
dăruirea pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan, contribuind pe aceas
tă cale la dezvoltarea libe
ră, independentă, multila
terală a patriei. Conștiehți 
că de rezultatele muncii 
noastre depindă înfăptui
rea programului de dobîn- 
dire într-un timp cît mai 
scurt a independenței e- 
nergetice a țării, sîntein 
ferm hotărîți să ne organi
zăm mai bine munca, să 
folosim cît mai judicios teh
nica modernă din dotare, 
să facem tot ce depinde de 
noi pentru sporirea pro
ducției de cărbune în con
diții de securitate deplină 
a muncii.

(Urmare din pag. I)
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CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

(Lrniare din pag. 1)

I.M. Vulcan
Sectorul VI — plus 131 tone; abataje., frontale

Gbeorghe Buhuțân — plus 420 tone; abataje cameră 
— Traian Borșa — plus 880 tone; lucrări de pregă
tiri (—), lucrări de investiții — Constantin Niță.

I. M. Lupeni
Sectorul I — plus 256 tone, abataje frontal.; —; 

Iosif Kocso ■— plus 3200 tone; abataje cameră — Ioan 
Rotaru—ț plus J0 tone; lucjfări de pregătiri — Gluor- 
ghe Bielei;. lucrări de investiții —Dibnisie Zoia.

1. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale — Mihai -Kovacs, — 

plus 350 tone; abataje cameră — Vasile Fodor — 
plus 100. tone; lucrări de pregătiri: — Miron Uță; lu
crări de investiții (—). - . .-

1. M. Aninoașa
Sectorul (—-); : abataje frontale ■— Pavel Dediu — 

plus 2500 tone; abataje cameră (—); lucrări de pre
gătiri (—); lucrări de investiții — Alexandru Ga boș.

Expioatarea de cariere 
Cîmpii lui Neag

este exact oponentul tipu
lui de șef cu cotiere, pen
tru care viața este un șir 
neîntrerupt de ședințe ope
rative. Explicațiile date de 
șeful de atelier sînt ex
trem de laconice:

„Avem 150 de oameni or
ganizați în trei subatelie- 
re, lăcătuși, electricieni și 
lăcătuși montatori.. Cu ce 
ne îndeletnicim? du mun
ca evident. Ce producem? 
ISCA-:?, RVIj-TVI, IUF1 L 
IBNA... Cînd e rugat să 
folosească Un limbaj mai 
pufin codificat* inginerul 
zîmbește. In atelier oa
menii s-au familiarizat cu 
ai este pi escurtări. < are -au 
ajuns să formeze o limbă 
a lor.

„ISCA-? este instalația 
de semnalizare Și convor
bire în construcția antigri- 
zutoasă. RVI-i-TVl nu este 
altceva decît un releu de 
viteză 
ductor 
„pentru 
benzi
IBNA 
releului de timp cu între
rupător . bașculaht-. de ni
vel. In afara de acestea pro
ducem alte numeroase... 
cutii magice de o etanșeita
te infailibilă, cum ar fi blo
cul de avertizare și. co
mandă BACAIT 4, blocul de 
comandă pentru combine 
și transportoare, cutia de 
ramificație pentru semna
lizări în construcție suda
tă (CRSA), tablouri de sem
nalizare, tradUctoare mag
netice. de poziție și multe,

inductiv, eu tra
de viteză inductiv 
transportoarele cu 
și raclate. RTI-l- 
este „diminutivul"

oameni energici 
multe altele", ni se s-pu
ne. Au fost enumerate nu
mai în parte instalațiile 
care vin să se alăture ma
rilor utilaje ale adîncului, 
pentru ca împreună să u-

■Vșureze munca minerului, să;' 
o facă mai sigură 
productivă.

Atelierul are o 
de electricieni și 
rnații de lăcătuși, 
fortul colecti v'al acestor oa
meni ia naștere lista lungă L 
de produse, prezentată de 
inginerul Leahu. Maistrul 
Aurel Macarie ne prezin
tă electricienii de nădejde 
ai colectivului: ■ Nelu Bir-- 
lea, Alexandru Belteki, 

Tiberiu Schuler, Ioan Kraut, 
ner, Cornelia .' Uritaru, 
Gheorghița Hașcău și < Ma
ria Branga. Dar nici lăcă
tușii nu sînt mai prejos. ■ 
Ion Branga, loan Ungur, 
Alexandru Lengel, Nicolae 
Balogh, Ștefan Lorincu, 
Vasile Rus și Maria Lupa; 
sint nume eu care se mîn- 
drește întregul colectiv.

și mai

formație 
trei for. 
Prin e-

Inginerul Dorin Adam 
(adjunct al șefului de ate
lier) ne vorbește despre 
preocupările prezente și 
viitoare ale oamenilor 
muncii de la „Automati- ■ 
zări". Se pune stringent 
problema trecerii de Ia 
carcasele turnate la cefe 
sudate, mult mai ușoare, 
mai economicoase și mai 
sigure. Actualmente se lu
crează la sedevistica nece
sară. Prin înființarea și 
perfecționarea “atelierului, 
de automatizări uzina pro
ducătoare de utilaj minier 
de mare complexitate a de
venit în felul eitun congto- . 
merat de uzine a cărui sar- . 
cină actuală este dotarea - 
mineritului Văii cu aproape 
iot ce acesta are ne\ oie.

", Astăzi cînd pulsul muncii 
de zi cu zi intră pe făga
șul celui de-al patrulea 
sfert de secol, atelierul de 
automatizări își înscrie cii 
mîndrie numele în cartea 
de onoare a întreprinderii.

I
I
I
I

BLOCUL TRANDAFI
RILOR. Este o adevărată 
îneîntare să privești spa
țiile din fața blocului 22 
de pe strada Independen
ței din Petroșani. In a- 
ceastă zonă au înflorit 
sute de trandafiri, care 
răsplătesc dragostea pen- 

; iru frumos a locatarilor.
Pe bună dreptate locatarii 
și-au numit blocul „al 
trandafirilor". (V.S.)

LOCUL II. In campio
natul de fotbal al liceelor, 
recent încheiat 
Mate, aparținînd de Mi
nisterul Minelor, echipa 
Liceului nr. 1 din Lu
peni (antrenor Victor San
du) s-a situat pe locul 11, 
dovadă a condițiilor bu
ne de pregătire, create și 
a dorinței, de afirmare a 
elevilor. (A.M.).

I N V 1 T A ȚI E

la Baia

tea curată din jurii! ba
zinului de înot, trambuli
nele și celelalte amena
jări oferă condiții . 
de odihnă. (V.S.)

SUGESTIE. Dacă 
să cereți relații cu 
re la mersul

bune

Vreți 
privi- 

trenurilor, 
vă sugerăm să telefonați 

De

INVITAȚIE I.A 
ȘTRAND. Unul din ștran
durile care poț fi vizitate 
în aceste zile de vară este 
și cel din cartierul Ae
roport Petroșani. . Pajiș-

la agenția de; voiaj.
• ce ? Pentru că deși cen
trala gării Petroșani 
punde imediat, nu 
lași lucru se întîmplă și 
cu biroul de informații, .

; care sună ocupat mai tot 
timpul. Oare: așa de soli
citat să fie acest birou al

răs
are-

informațiilor ? (Gh.S.)
MINERI LA ODIHNA 

ȘI TRATAMENT. Sindi
catul minei Lupeni, a pus 
la dispoziția minerilor și 
.familiilor; lor în acest an " 
peste 800 de bilete, dintre 
care 400 la odihnă în sta
țiunile de pe litoral, iar 
400 de bilete la tratament 
în diferite stațiuni.; bal-, 

‘neo-climaterice din țară.
Rubrică realizată de 

Gh. BOȚEA

In 2 iulie 1984 a încetat 
din viață, la Lupeni, după 
o grea suferință, Cristea ' 
Aron, membru de partid 
eu stagiu din. ilegalitate, 
Vechi militant al partidului.

Născut la : Bălța, județul 
Hunedoara, în 1907, Cristea 
Aron s-a înrolat de timpu
riu în detașamentul mun- ’ 
citorilor mineri, curidseînd , 
din fragedă copilărie con
dițiile deosebit de. grele 
ale muncii din industria 
extractivă, prigoana Și re
presaliile autorităților fa-.

. ță de cei care se ridicau la Obiectivelor trasate de- partid 
luptă împotriva exploată
rii și asupririi, pentru drep
tate socială, pentru o viață 
mai bună și mai demnă. In 
anii de muncă în subteran, 
de activitate susținută în 
mișcarea muncitorească din 
Lupeni, s-a dovedit, un to
varăș cu spirit revoluțio
nar, combativ și inițial, 
în organizarea acțiunilor 
politice ale minerilor, în
treprinse sub conducerea 
partidului. Pentru tenaci
tatea sa revoluționară a muncitoare. Ii vom păstra 
suferit de măi multe ori neștearsă’amintirea.

represiunile regimului bur- 
ghezo-moșierese.

După eliberarea patriei, 
Cristea Aron a îndeplinit 
importante sarcini politice 
și economice, de conducere, 
încredințate de partid, A 
fost membru al Comitetu
lui municipal de partid 
Petroșani. De-a lungul în
tregii sale activități, Cris
tea Aron și-a îndeplinit cu 
răspundere comunistă și 
pasiune revoluționară șar-

. ■ cinile încredințate, contri
buind la. îndeplinirea a-

colectivelor miniere din Va
lea Jiului, la Îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață ale' muncitorilor din ' 
rîndul cărora s-a ridicat, la 
formarea noilor generații 
de mineri.

Pentru merite deosebite 
In activitatea desfășurată a- 
fost distins cu ordine și me
dalii.

Tovarășii de muncă, toți 
cei. care l-au cunoscut, de- 
plîrig cu mîhnîre pierderea 
uaui fiu devotat al clasei 
muncitoare. Li vom
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■ Economii de 50 lei pe 
tona de cărbune extras.

■ Producția netă 
lorică —- 110 Ia sută.

■'»

I
4

i

temelia sporurilor 
de productivitate

Pionieri ai mecanizării principalelor operațiuni 
din abataje, minerii Paroșeniului — oameni care au 
introdus și exploatat primul complex mecanizat din 
Valea Jiului — își afirmă, în continuare, destoinicia ’ 
și priceperea prin valorificarea superioară a expe
rienței acumulate de-a lungul celor mai bine de 10 
ani de cînd folosesc astfel de utilaje de înaltă pro
ductivitate. Rezultatele ‘ înregistrate sînt concluden
te. La sectorul I — formația condusă de Gavrilă.Me
saroș a înregistrat o productivitate superioară sarci
nilor de plan cu 3 tone de cărbune pe post, îndepli- 
nindu-și prevederile de plan, pe luna iunie, în pro
porție de 1'30 la sută. La sectorul IV, ortacii din bri
gada condusă' de Constantin Ciobănoiu sporind pro
ductivitatea muncii — realizată cu 2 torie țe post în 
plus față de sarcina planificată — obțin tot în luna 
iunie o producție suplimentară de aproape 1400 tone. 
In aceeași lună, brigăzile conduse de Mihai Șchiopu 
și Francisc Fazakaș, din sectorul III obțin, la rândul 
lor, productivități superioare sarcinilor de plan în 
medie cu 2 tone pe post totalizînd, împreună, un plus 
de peste 1700 tone de cărbune.

Alți doi minerî-mecanizatori, conducători de 
fonnații de lucru din sectorul II, Nicolae Andrășic 
și Oprea Țene, împreună cu ortacii lor obțin însem
nate sporuri de producție și productivitate, contri
buind din plin la realizările sectorului care raportea
ză 102 la sută procent de îndeplinire a planului pe 
luna iunie.

Sînt cifre elocvente, dovezi certe ale priceperii 
și hărniciei minerilor și tehnicienilor de la Paroșeni, 
ale oamenilor care stăpînesc utilajele moderne, de 
îjiare complexitate și productivitate, care știu să 
le exploateze eficient, să le întrețină în stare optimă 
de funcționare, să le revizuiască și să le repare a- 
tunci cînd este nevoie.

Situația 
indicatorilor 
economi co- 
financiari pe 

primul semestru

■ Cheltuielile la 1000 de 
lei producție marfă au 
fost reduse cu 25 de Iei, iar 
cheltuielile materiale la 
1000 de lei producție mar 
fă cu 45 de Ici.

■ Reducerea consumului 
de lemn de mină cu 2 mc 
ia 1000 tone de cărbune ex
tras (planificat 9 mc).

■ Reducerea consumului 
de cherestea cu 0,5 mc la 
1000 tone de cărbune ex
tras (planificat 3,5 mc).

■ Beneficii: cu peste 
3 000 000 lei, superioare 
sarcinilor planificate.

In abatajul mecani
zat al brigăzii lui Cons
tantin Ciobănoiu.

Brigadierul Petru Antohi, șeful de schimb Iosif 
Szekely și ortacul lor loan Vîrlan dfe la sectorul III 
— I.M. Paroșeni.

Pentru siguranța 
omului 

și protecția 
zăcămîntului

Rezultate de prestigiu 
în activitatea de pregătiri 

te bune înregistrează și 
celelalte formații de la 
lucrările de pregătiri din 

_ ____ __ ,, plus cadrul sectoarelor de 
realizat prin folosirea e- ducție, cum sînt 
ficientă, in primul rînd conduse de Vasile 
a combinelor de înain
tare, dar și prin stăpâni- Dominteanu, Victor 
rea temeinică a tehnolo- meghea și Ion Cibea. 
giilor clasice.___________ '• Toate aceste rezultate,

Realizatorii acestui materializate, numai în
succes ? Oamenii. Exem- luna iunie, așa cum mai 
pie ? Nenumărate! Cei aminteam, într-un plus de 
mai buni dintre cei mai 215 ml, au asigurat fron- 
buni? Brigada condusă, tari'de lucru pentru în
de Vasile Cojocarii- din tregul an 1984, a'vind con- 
sectorul I realizează o a- dițiile necesare pentru o 
vansare, în luna 
cu combina, 
iar formația condusă de 
Viorel Poșa," din același 
sector, prin ; pârforare- 
pușcare ■— lOti ml. Petre 
Antohi, din sectorul IV, 
tot cu o combină de îna
intări, realizează, în iu- torului de investiții, sec- 
nie, 130 ml, iar Mihai Ște- tor Care prin 
fureăc, obține o avansare 
de 100 ml.

Acestea sînt formațiile 
care au obținut cele mai 
bune, realizări, cele mai 
mari avansări. Rezulta-

La nivelul întreprinde
rii miniere planul lucră
rilor de pregătiri a fost 
depășit cu 215 ml, ] ’

5

iunie,
de 152 ml,

rabă, Kalman Geza,

(Urinare din pag. I) de plan la producția
și chiar 

acesto-

rM- ■ c-v ■■

.. .' • 1

pro- 
cele 
Dâ- 
Ioan
Ro-

corelare optimă a liniei 
de front active, neexis- 
tînd decalaje intre intră
rile și ieșirile din funcțiu
ne a capacităților de 
producție.

O situați*?, asemănătoa
re există și în cadrul sec-

formațiile 
sale de lucru asigură, in 
perspectivă, dezvoltarea 
minei, deschiderea de noi 
orizonturi, punerea în ex
ploatare a noi perimetre 
si cîmpuri miniere.

I
I
I
I
I
I
l

tul nostru de onoare. E- 
x amplificăm- și de . aceas
tă. dată cu cifre elocven
te: 80 la sută din produc- , 
ția . realizată o obținem 
mecanizat — două din 
complexele cu ajutorul 
cărora extragem, în me
die. 8000 de tone pe- lună, 
sânt amortizate; produc- 
tivitățile înregistrate pe 

{ complexe se ridică la 
plus 2000 kg de cărbune 
pe post și chiar peste 
această cifră.

Să nominalizăm, să pre
zentăm șefii de brigadă, 
șefii de schimb .sau mi- 
nerii care obțin lună de 
lună realizări superioare 
sarcinilor de plan ? Mai 
simplu, mai concret și 
suficient de t—1-----
este precizarea că: toate 
sectoarele și-au

o formație- de lucru sub crează cu complexe meca- 
sarcinile planificate.
totuși doresc să evidențiez 
cite va formații de lucru 
pentru răspunderea, ho
tărârea și abnegația cu ca
re au acționat. In primul 
rînd formația condusă de

Ș. n.zate— este la 1,20—1,40 cărbune extras 
m. O altă brigadă cu rea- pentru depășirea 
lizări deosebite este cea 
condusă de minerul Va- 
șile Co’ocaru de la lucrări 
de pregătiri, care a reali
zat, în luna iunie o avan-

i'a.
Rezultate notabile am 

obținut și la lucrările de' 
investiții, asigurând ast-

Realizatorii succeselor obținute
Gavrilă Mesaroș care a 
obținut o avansare luna
ră în abataj de peste 40 
rii, . înregistrînd o produc
tivitate superioară, sarci
nilor de plan cu 3 tone 
pe post, îndeplinindu-și
spre exemplu în luna iu- 

Tdvelătoare nie Planul în proporție
de 130 la sută. Da, dar

îndepli- aceasta în condițiile când

sare de 152 ml, ceea ce nu ■ 
este deloc ușor, și 
simplu. Pentru ea am 
mintit de lucrările- 
pregătiri, doresc să : 
b'niez uri alt aspect 
patru formații au avan
sări de peste 100 ml. Re
zultatul firesc? Avem asi
gurate pregătirile pen
tru întregul ari 1984, la

niei
'' ti
de 

sub-

nit și depășijt prevederi- grosimea stratului din a- nivelul impus de realiza.
le de plan și nu avem nici bata jele

fel și dezvoltare.! de pers
pectivă a minei.

întregul colectiv s-a 
preocupat intens nu nu
mai de creșterea produc
ției de cărbune extras și 
de realizarea lucrărilor 
de pregătiri și investiții, 
ci și de încadrarea în cei
lalți indicatori econom i- 
eo-financiari stabiliți, de 
respectarea cu strictețe a
normelor de protecție a făuritorul 
muncii. Toate aceste rea- modern.

Rezultatele economice pe 
care minerii de la Paro
șeni le-au obținut în pri
ma jumătate a anului se 
datoresc și preocupărilor 
constante ale întregului co
lectiv pentru asigurarea 
unor condiții optime de 
muncă în deplină siguran
ță a omului. Și în acest do- ■ 
meniu de activitate — al 
respectării normelor de 
protecție a muncii — re
zultatele sînt pe măsura e- 
forturilor ' . 
fost evenimente

depuse. Nu au 
deosebite. 

S-a realizat un aeraj Opi
tim în deplină 
ță cu cerințele
Acumulările de metan, în 
număr redus față de a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut, au fost lichidate în 
cel mult 15 minute de ta 
apariție, doar cîteva ’ ajun
gând pînă la 30 de minute. 
Stația telegrizumetrică este 
folosită la întreaga sa ca- 
pacitate care va fi mărită, 
privind controlul metanu
lui, în funcție de regimul 
gazo-dinamic al minei. Sta
ția de degazare, de ase
menea, funcționează, con
tinuu, la valoarea medie a 
parametrilor stabiliți

v 3 mc de CIT4 pe minut. Se 
execută degazarea. preala
bilă a abatajelor frontale pe 
baza proiectelor întocmite 
și aprobate, iar ia luerări- 
'le de pregătiri, se efectuea
ză detensionareaacestora 
— prin foraje subterane. 
Se depun eforturi pentru 
evitarea acumulărilor de 
praf de cărbune la marile 

■..pibducție 
apei sub

concordan- 
producțien

număr redus față

I
I
I

Uzări, repet, le datorăm 
oamenilor, hărniciei și 
priceperii lor, devotamen
tului și dăruirii cu 
acționează pentru a în- 

. • tun pi na cele două 
evenimente
■anului — .
sare a Eliberării patriei 
si Congresul al XIIT-lea 
— cu succese de prestigiu.

Minerii de la Paroșeni 
sînt ferm hotârîți să. .ri
dice și mai .sus cota rea
lizărilor,

. teren
cărbune 
sporirea 
muncii, 
ficientă
ce de care dispunem da
torită grijii deosebite a 
partidului și statului nos
tru, a tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu, personal, cti
torul României socialiste.

miri nitului

care r

mari
■ politice ale 
a 40-a aniver-

I

p r i n creș- 
producției. de 
extras, plin 
productivității I 

prin folosirea e- | 
a dotării tehni- |

capacități de 
prin injectarea 
presiune.

Efectul 
Numărul 
redus cu 
perioadă 

f
P r

acestor __
accidentelor 
16
a
a
o t e c ț i e ' a 
desfășoară acți-

măsuri ?

față de aceeași 
anului trecut, 
p t cabinetul

Pagină realizată de 
Dorin GliiiȚA

De 
ele 
muncii 
uni susținute de instruire a 
întregului personal.

Și în continuare se vor 
depune eforturi stăruitoare 
pentru a se realiza Sigu
ranța omului și a muncii 
sale, pentru protecția zăcă
mântului —- căi sigure de 
realizare integrală a pre
vederilor de plan, a depă- 

acestora.

I
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Timpul probabil in luna iulie

La olimpiada internațională de fizică

in lu/me

de 
ridi- 

de 
către

trupe sud-africane 
efectiv total de 
de oameni, ceea ce

iri în Moldova, Mara- î
Cri- ș 

iar i 
va-

Manifestări consacrate celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă
IIAGA 2 (Agerpres). — 

In cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
impcrialistă, în orașul o- 
landez Oldeberkoop au 
fost inaugurate „Zilele 
culturii românești". Ex
poziția do carte organiza
tă cu această ocazie pre-

zintă la loc de frunte lu
crări ale tovarășului pre
ședinte Nicolae Ceaușescu 
și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu în limba olan
deză, precum și în limbi 
de circulați? internațio
nală. Au fost expuse, de 
asemenea, luciări de is
torie, literatură și artă.

Expoziția „România în 
lucrările; unor artiști o-

landezi" cuprinde 
turi de Leo van der Sluis 
și reliefuri în zinc de 
Jeane B. Boshouwers.

In deschiderea acestor 
manifestări, a fost organi
zată o gală de filme docu
mentare 
mate de 
muzică 
nească.

românești, 
un program 
populară româ-

Rezultate de prestigiu obținute 
elevi români

(Ager- 
celei 

in- 
pen- 

loc 
i, 
a

de grupai de
STOCKHOLM 2 

pres). — In cadrul
de-a 15-a olimpiade 
ternaționale de fizică 
tru elevi, care a avut 
în orașul suedez Sigtuna, 
grupul de elevi români < 
obținut Un rezultat de pres
tigiu — cel mal bun 
întreaga desfășurare 
pînă acum a acestei 
petiții.

Toți cei cinci elevi 
mâni au fost premiați, ob- 
ținînd trei premii I — Spî- 
noche Sorin, de la Liceul

din 
de 

com-

ro-

industrial nr. 32 din Bucu
rești, clasat pe primul loc 
pe întreaga olimpiadă, Va- 
siliu Marius, de la Liceul 
de matematică și fizică „Ni
colae Bâlcescu" din Bucu
rești, și Pîrjol Dan, de la 
Liceul de matematică și fi
zică nr. 1 din Pitești, pre
cum și două premiii 
— Neacșu Cristian, de 
Liceul 
din Iași, 
Cristian, 
„Gheorghe 
București.

B Șefii de stat și de 
guvern din țările afri
cane membre ale Zonei 
de Comerț Preferențial, 
reuniți la Harare, au 
semnat acordul prin ca
re se prevede reduce
rea barierelor 
fare și netarifare 
calea schimburilor
merciale reciproce.

tari- 
din 
co-

al Consiliului O.N.U 
pentru Namibia

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia a 
dat publicității raportul 
intitulat „Situația militară- 
din Namibia" din care re
zultă că pe teritoriul na- 
mibian se află în perma
nență 
cu un 
100 000 
înseamnă un militar la fie
care 12 locuitori.

Documentul constată, de 
asemenea, că în pofida em
bargoului instituit de Con
siliul de Securitate al 
O.N.U. asupra livrărilor de 
arme pentru regimul de la 
Pretoria, unele țări oc
cidentale continuă să-i a- 
corde ajutor militar. Acest 
ajutor a contribuit, printre 
altele, la dezvoltarea unei 
industrii militare proprii în 
R.S.A., care a devenit al 
zecelea producător de ar
me în lume.

t

„Emil
și 

de
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III 
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Racoviță" 
Teodorescu 
la Liceul

După cupa ne comunică 
Institutul de meteorolo
gic și hidrologie. din 
puncte de vedere, clima- 
tologic, termic și pluvio
metric, valorile medii 
multianuale, în luna iulie, 
se repartizează pe teri
toriul țării după cum ur
mează : în legiunile de 
cîmpie temperatura aeru
lui va fi cuprinsă între 
20 și 23 de grade, iar can
titățile de precipitații în
tre 40 și 80 milimetri ; 
în regiunile de deal și în 
depresiunile intramonta- 
ne temperatura aerului 
va fi cuprinsă între 16 
și 20 de grade, iar canti
tățile de precipitații în
tre 70 și 110 milimetri ; 
în regiunile de munte, 
temperatura aerului va a- 
vea între 5 și 16 grade, 
iar cantitățile de precipi
tații vor fi cuprinse între 
80 și 160 de milimetri.

Ca o caracteristică ge
nerală, luna iulie din a- 
cest an va fi, din punct 
de vedere termic, mai 
răcoroasă în Moldova, 
Maramureș, Transilva
nia, Crișana, Banat și 
normal de caldă în rest. 
Cantitățile de precipita
ții vor fi normale cu dc-

pă
mureș. Transilvania, 
șaua, Banat, Oltenia, 
în unele regiuni sub 
lorile normale.

în prima jumătate 
lunii va predomina

a 
o 

vreme în general instabi
lă, cu ploi îndeosebi sub 
formă de aversă însoțite 
de descărcări electrice și 
intensificări ale vîntului, 
frecvența lor fiind mai 
mare în vestul țării și în 
zonele de deal și de muri
te; izolat, condiții de pro
ducere a grindinet Tem
peraturile maxime se vor 
situa între 24 și 30 
grade ; valori mai 
cate, chiar peste 32 
grade, se prevăd 
mijlocul lunii.

A doua jumătate 
nii se va caracteriza 
tr-o vreme în general 
frumoasă. In primele zile 
ale acestui interval si 
către sfîrșitul lunii, exis
tă condiții favorabile pro
ducerii averselor de ploa
ie în cursul după-amiezii, 
mai ales în zonele de deal 
și de munte. Cele mai 
ridicate valori de tempe
ratură vor depăși, izolat, 
32 de grade, la începutul 
decadei a treia.

a lu- 
prin-

LONDRA 2 (Agerpres). —■ 
In Marea Britanie conti
nuă acțiunile de luptă pen
tru pace organizate de 
„Campania pentru dezar
mare nucleară", principalii 
grupare din țară care mili
tează pentru luarea unor 
măsuri concrete și urgente 
destinate stăvilirii 
înarmărilor. Astfel, 
4 000 de membri și 
patizanți ai acestei 
nizații au participat, 
nică, la o demonstrație în 
fața bazei militare de 
Chilwell, din centrul 
gliei, unde o parte 
instalații sînt folosite 
armata americană pentru 
a depozita piese de schimb 
destinate rachetelor „Crui
se", relatează agențiile Reu
ter și Associated Press.

Autoritățile au mobili
zat importante forțe de po
liție, care au intervenit 
pentru a dispersa pe 
nifestanți.

BERNA 2 (Agerpres). — 
2 500 de medici elvețieni 
au semnat, pînă în prezent, 
un apel împotriva conti
nuării cursei înarmărilor 
atomice — transmite agen
ția DPA. In apel se relevă 
că pericolul unei conflagra
ții nucleare reprezintă cea 
mai mare sfidare de pînă 
acum Ia adresa continuită
ții vieții omenești pe Terra.

des- 
nu- 
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cursei 
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sim- 

orga- 
dumi- *
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Calendar săptămînal
3—8 IULIE 1984

MARȚI, 3 IULIE
— Președintele Consiliului Executiv Federal al 

R.S.F.I., Milka Planinț, întreprinde o vizită de trei 
zile în Polonia.

— Reuniunea la nivel înalt a șefilor de guvern din 
țările membre ale Pieței comune Caraibiene 
(CARICOM).

MIERCURI, 4 IULIE
— Vizita oficială a primului ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, Constantin Dăs- 
călescu, în Turcia (4—6).

— Vizita primului ministru al Greciei, Andreas Pa- 
pandreu în R.D.G.

JOI, 5 IULIE
— începe turneul 

George Shultz, 
nezia, Australia

secretarului de stat al S.U.A., 
în Malayezia, Singapore, Iondo- 
și Noua Zeelandă. ■

VINERI, 6 IULIE
— începe, la Gaberones — Botswana, întrunirea la 

nivel înalt a țărilor membre ale Conferinței de 
coordonare pentru dezvoltare a țărilor din sudul 
Africii (SADCC).

SÎMBATA, 7 IULIE
— încheierea celei de-a doua faze a Conferinței pen

tru măsuri de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa; secretarul general al O.N.U.’ 
Javier Perez de Cuellar, se adresează participan- 
ților la reuniune.

— Reuniunea la nivel de experți economici CEE — 
Japonia — S.U.A., în vederea îmbunătățirii rela
țiilor economico și comerciale (7—13 — Alpbach 
— Austria).

FILME
PETROȘANI — î No

iembrie: Atenție la gafe; 
Unirea: Loto 
P a r î n g u 
șoara Noorie.

LONEA:

prono ’82;
I: Domni- 20,00

20,20

întreprinderea

BONN 2 (Agerpres). — 
Cunoscute personalități ale 
vieții literare și artistice 
vest-germane au publicat 
la Bonn un apel în care se 
pronunță împotriva 
fășurării de rachete 
clear'e cu rază medie 
acțiune pe teritoriul R.F.G., 
pentru încetarea cursei 
înarmărilor și, în primul 
rind, a celor nucleare, pen
tru apărarea și consolida
rea păcii.

în-

Surcubeul 
celor 7 speranțe.

ANINOASA: S-a 
tîmplat lingă Rostov.

VULCAN: Valul verde.
LUPENI : Limita do

rințelor.
URICANI : Carnaval,

I-II.
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20,50
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IV
Telex.
Festivalul artei și 22,20

MOSCOVA S-AU 
DESFĂȘURAT lucrările 
celei de-a 16-a Conferințe 
a Federației Societăților de 
biochimie din Europa, or
ganizație științifică ce reu
nește societăți de speciali
tate din 27 de țări. La lu
crările reuniunii au parti
cipat peste 5 000 de speci
aliști, între care și 
țara noastră.

Specialiștii români 
prezentat comunicări 
vind realizări ale cercetă
rii românești în domeniul 
biochimici.

REFERENDUMUL NAȚI
ONAL desfășurat, dumini
că, în Liechtenstein a dat 
cîștig de cauză celor care 
au susținut acordarea 
dreptului de vot pentru fe
mei, ca și a aceluia de a 
fi alese în organul legis
lativ al țării. Principatul 
Liechtenstein era singurul 
stat european în caic 
meile nu aveau drept

UTILAJ
MINIER PETROȘANI

ÎNCADREAZĂ direct sau prin 
TRANSFER:

■ muncitori necalificați — bărbați, în
tre 24—40 ani, pentru activitatea de transport

■ forjor
încadrarea și retribuirea se fac în confor

mitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și Le 
gii nr. 57/1974.

Mica publicitate

o

creației studențești 
Desene animate.
Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României". 
Universul femeilor, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Pace pe pămînt — 
Muzică ușoară.
Ctitorii cu care 
mîndrim.
Porțile de Fier 
porțile luminii. 
Teatru TV:
„Credit pentru 
speranță"
de Dumitru Dein 
Ionașcu (colori.
Premieră p^ țară. 
Telejurnal.

ne

o

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 9,00 
Buletin dc știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,05 Cîntec drag munci
toresc 10,20 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor. 
10,40 Miorița. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 Micro
fonul pionierilor. 
Publicitate. 12,00 
de știri. 12,05 
radio. 12,25 Din 
folclorului. 1300 
la 3.

11,35 
Buletin 

Tribuna 
comoara 
De la 1

15,00 Clubul curio
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cu Valcrica, eliberată de 
I.P.L. Petrila. O declar 
nulă. (2225)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sterea 
Romanița, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2229)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîrsoia- 
nu Mircea, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2230)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă (periodice), pe nu
mele Unguraș loan, elibe
rate de Institutul de mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(2236)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tudor 
Ioan, eliberată de S.S.H, 
Vulcan. O declar nulă. 
(2234)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice), nr. 1588, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2233)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 1125 
eliberată de Institu'ul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2238)

VIND casă cu grădină, 
strada Sarmizegetusa nr. 
10, Petroșani. (2235)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1058, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani, 
declar nulă. (2220)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă nr. 1429 și 1238, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla-' 
răm nule. (2221)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Toniță 
Toader, eliberată de I.M 
Lupeni. O declar nulă, (m.p)

PIERDUT foi parcurs se
riile 860577, 806080, 806579, 
806580, 806578, pe numele 
Ștefoni Silvestru, eliberate 
de I.C.C.F. coloana 5 Uri- 
cani. Le declar nule. (2219)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lakatoș 
Gyongyi, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(2222)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Leban 
Violeta, eliberată de I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni. O 
clar nulă. (2224)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes-
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șilor. J6,00 Buletin de
știri. 16,15 Patruzeci de
trepte — cîntece patrio
tice și revoluționare. 16.25 
Rtidiogazeta economică. 
17,00 Buletin de știri. 17,05 
Partidul — Centrul vital 
și conștiința întregii 
țiuni. 17,30 Audiența 
dio. 18,00 Orele serii, 
diojurnal. 22,00 O zi 
tr-o oră.
23,00 Bijuterii 
23,30—5,00 
zical.

(Buletine 
rele: 24,00.

I

de-

DEC E S E
na
ra- 

Ra- 
în-

Radiojurnal. 
muzicale. 

Non stop mu-

de știri la o- 
2,00, 4,00).

I» 
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I.C.R.A. Petroșani, anunță cu adîncă durere înce
tarea din viață a colegului lor

IUȘAN ION
Condoleanțe familiei. (2232)

PROFUND îndurerată, familia Furdui și rudele, 
anunță dispariția prematură a celui care a fost

Ing. FURDUI ADRIAN
Nu te vom uita niciodată, dragă Adi. (2237)
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secretariat, 41663, 42464 secții.
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