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TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

în Înțîmpinarea marilor evenimente politice ilin anul jubiliar

Cu planul pe șapte luni
îndeplinit

Brigada tondusă de 
Gbeorghe Matei 
Cu cele .peste 600 tone 

extrase suplimentar în a- 
ceastă lună, brigada condu
să de Gheorghe Matei din 
sectorul II al I.M. Dîlja, 
cumulează de Ia începutul 
anului un plus de aproape 
6000 tone de cărbune, reu
șind în acest fel să rapor
teze îndeplinirea sarcini
lor de plan pe șapte luni, 
înainte de termen. Buna 
organizare a muncii și fo
losirea integrală a timpu
lui de lucru pe cele trei 
schimburi conduse de mi
nerii Aurel Lazăr, Ion Su- 
iogan și Costică Costache, 
au făcut ca productivitatea 
muncii realizată în abataj 
să fie în medie de aproape 
10 tone pe post, cu 3 tone 
mai mult decît cea planifi
cată. Prin realizările obți
nute de-a lungul celor a- 
proape șapte luni, brigada 
s-a situat mereu în frun
tea întrecerii socialiste 
pentru a da țării cît mai 
mult cărbune și a cinsti 
minerește . marile eveni
mente politice ale acestui 
an jubiliar.
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Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, 
CALITATE, 3 R“

450 tone peste 
la LML Vulcan

în înțîmpinarea marilor evenimente politice ale 
anului — aniversarea a 40 de ani de la Eliberare și 
Congresul al XlII-lea al partidului — colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprinderea minieră Vul
can, care participă în săptămîna producțiilor record, 
pășește ferm pe calea redresării. în ziua de 18 iulie, 
I.M. Vulcan a extras peste sarcinile planificate o 
producție de 450 tone de cărbune. în fruntea între
cerii socialiste, care se desfășoară la nivelul minei, 
se află sectorul II.

După cum ne informează Justin Stoenescu, nor- 
matorul sectorului II, acest colectiv a extras, de la 
începutul lunii iulie, o producție suplimentară de 
peste 700 tone de ’cărbune. Brigăzile cu cele mai 
bune realizări, sînt cele conduse de loan Tamaș, A- 
nania Romaniuc, Florea Petrișor și Ioanichie Mol
dovan, care, prin activitatea lor, au contribuit la 
depășirea productivității muncii pe sector cu peste 

^300 kg pe post. (M. BUJORESCU)

I.C. VULCAN

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, pre
ședintele Republicii, a efec
tuat, joi dimineața, o vi
zită de. lucru în agricultu
ra județului Constanța, a- 
nalizînd de această dată, 
modul în care institutele 
de cercetări din domeniul 
mașinilor și utilajelor a- 
gricole, unitățile producă
toare acționează pentru 
transpunerea în practică a 
indicațiilor de a se realiza 
în țară o sistemă de ma
șini agricole care să asi
gure desfășurarea activi-

Constanța 
tații în agricultură în con
dițiile unui înalt randa
ment, a unor recolte tot 
mai îmbelșugate.

Este a doua întîlnire, în 
ultimele zile, a conducăto
rului partidului și statului 
nostru cu lucrătorii ogoa
relor de pe pămîntul$

-de rodnic al Dobrogei.
Secretarul general 

partidului a fost

atît

al 
primit, 

și de această dată, de oa
menii muncii de pe ogoarele 
-Dobrogei. cu profunde sen
timente de dragoste și pre- 

i țuire, cu aleasă recunoștin
ță pentru tot ceea ce a 
făcut șl face pentru ca a-

ceste ținuturi să cunoască, 
astăzi, alături de țara în- 

; treagă, ritmuri înalte 
dezvoltare economică 
socială.

Ziua actualei vizite 
incide cu un eveniment 
de scump întregului 
tru popor — împlinirea a 19 
ani de‘ la Congresul al 
IX-lea al partidului, care 
a deschis țării și poporului 
perspectiva largă a pro
gresului, bunăstării și fe
ricirii întregii , noastre na
țiuni. Istoricele înfăptuiri

de 
Șî

co-
atît

nos-

(Continuare în pag. a 4-a)

pentru „raportul primarului»

y

Produse pentru export, 
sarcinilorsuperioare

Tînărul colectiv de 
I.C. Vulcan pregătește 
aceste zile un nou lot 
confecții destinate

la 
în 
de 

expor
tului. Lotul este format din 
20 000 bucăți fuste și are 
o valoare de peste 1,5 mi
lioane lei. Odată cu livra
rea acestui lot, valoarea 
produselor exportate în a- 
cest an de acest harnic co
lectiv se ridică la peste 
20 milioane lei, echivalen
tul planului pe șapte luni.

Produsele care poartă mar
ca întreprinderii din Vul
can sînt superioare sarci
nilor nu numai cantitativ 
ci și calitativ — motiv 
pentru care se bucură de 
o bună apreciere din par
tea beneficiarilor externi, 

.în acest 
cute din 
neficiari 
clamații 
mărfuri.

Patru decenii ale devenirii noastre
I.CP.M.C, PETROȘANI

Contribuție creatoare 
la modernizarea tehnologiilor 

de extracție și Ia creșterea 
producției de cărbune

I’rin 1954, exista la Petroșani, o unitate de pro
iecte și devize. Necesitatea sistematizării minelor, 
necesitatea îmbunătățirii și modernizării tehnologi
ilor de exploatare și preparare a cărbunelui, introdu
cerea mecanizării complexe în procesele de produc
ție din subteran, au condus la înființarea, în anul 
1969, a Institutului de cercetări și proiectări miniere 
pentru cărbune Petroșani. Deci, anul de „naștere" 
a I.C.P.M.C. este 1969, doar la 4 ani după istoricul
Congres al IX-lea. I.C.P.M.C. este o ctitorie a Epocii 
Ceaușescu, o ctitorie necesară pentru continua îm
bunătățire și ușurare a muncii oamenilor din a- 
dîncuri. De cînd a primit statutul de institut, 
I.C.P.M.C. și-a triplat capacitatea de cercetare și 
proiectare. Despre preocupările actuale și de pers
pectivă, a avut bunăvoința să ne ofere detalii ing. 
Alexandru Miclea, directorul I.C.PJVI.C.

groase, sub tavan artifi 
cial, precum și în stra 
tele subțiri cu înclinări

— Interviu realizat de
noi metode de exploatare Mircea BUJORESCU
și îmbunătățire a meto- --------------------------------------
delor actuale în stratele (Continuare îo pag a 2-a)
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— Practic, cu ce se o- 
cună institutul, tovarășe 
director ?

— Atelierul de tehno
logie minieră cercetează

Moment de bilanț fructuos și 
consultare cu cetățenii 

pentru soluționarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale în profil teritorial

Ieri, a avut loc în sala 
Teatrului de stat din Pe
troșani. adunarea populară 
în cadrul căreia a fost
prezentat Raportul Con
siliului popular munici
pal cu privire la executa
rea lucrărilor edilitar-gos- 
podărești, întreținerea 
repartizarea 
asigurarea 
populației,

nente ale Consiliului popu
lar municipal, reprezen
tanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor- din orașul Pe
troșani.

în r a p o r tul pre
zentat, tovarășul 
Faur, prim-secretar 
miletului municipal 
partid, președintele

Viorel 
al Co, 

de 
Comi- 
Consi-

. . Și 
locuințelor, 

aprovizionării tetului executiv al
. . . , soluționarea liului popular municipal a
propunerilor, sesizărilor și relevat că în înțîmpinarea

zilei de 23 August șl a 
Congresului al XlII-lea al 
partidului, precum toate 
localitățile țării, și muni
cipiul Petroșani se prezin
tă la finele primului se-

reclamațiilor pe perioada 
semestrului I al anului 
1984.

La adunare au partici
pat un mare număr de 
cetățeni, deputați, mem
bri ai comisiilor perma-

mestru al anului cu reali
zări însemnate în toate 
domeniile de activitate. în 
cele șase luni oamenii 
muncii din Valea Jiului au 
livrat economiei naționale 
peste 5 200 mii tone de 
cărbune brut, au produs 
7400 tone mașini și utilaje 
miniere, 740 tone fire arti
ficiale, confecții în Valoa
re de peste 85 milioape lei, 
12 700 tone de pline și al
te produse. Și-au realizat 
sarcinile de plan în pro-

Toma ȚAȚARCÂ

(Continuare în pag a 3-a)

Drumul glorios al unul colectiv minier

pus

stră- 
de 

stra- 
cu 

baza

zăcămîn- 
în vara

I
I 
I

Constantin MAGDALIN | 

(Continuare in pag, a 2-a) |

an nu au fost fă- 
partea acestor 
nici un fel de 
sau refuzuri

Aspect din timpul des- I 
fășurării adunării poptl. * 
lare din Petroșani, pen- 
tr’ prezentarea Rapor
tului primarului, ' pe 
semestrul I al acestui

Foto: Al. TĂTAR

Primele tone 
de cărbune (II)

In perioada de început,
în lipsa mijloacelor mo
derne de transport, căr
bunele extras din partea 
vestică a bazinului Văii 
Jiului era adus la Petro
șani cu căruțele. Acest 
impediment — ca și fo
curile de zăcămînt cau
zate de exploatarea ne-

100 DE ANI DE EXPLOATARE 
A CĂRBUNELUI

rațională, fcare făceau pro_ 
ducția nerentabilă — a 
determinat pe patroni să 
închidă în repetate rîn- 
duri lucrările miniere. Ca 
urmare, extracția Cărbu
nelui se făcea pe scară 
redusă, mai mult pentru 
satisfacerea -cerințelor lo
cale. ■ .

In anul 1889, toate con
cesiunile „Societății mi
niere pentru exploatarea 
huilei Valea Jiului** sînt 
achiziționate de uri sindi
cat bancar francez, cu
denumirea de „Societatea rate în această perioadă

maghiară pe acții, pentru 
exploatarea huilei din Va
lea Jiului și Uricani“, ca
re acaparează astfel con
cesiunile miniere din toa
tă partea vestică a bazi
nului.

Odată cu terminarea și 
punerea în funcțiune, în 
anul 1892, a liniei ferate 
normale^ Petroșani — Lu
peni, începută cu doi ani 
în urmă, activitatea de 
investiții și a producției 
de cărbune ia o amploa
re deosebită. Prin lucră
rile principale desfășu-

— odată cu săparea ga
leriei de coastă nr. 1, o- 
rizontul 650, care 
bate toate stratele; 
cărbune, începînd cu 
tul 18 și terminînd 
stratul 3 — s-a 
minei Lupeni.

Exploatarea 
tului a început 
anului 1892 cu 275 mun
citori, care extrag pînă 
la sfîrșitul anului 24 567 
tone de cărbune. înec-
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XlVJi CUC SUM . ,

peisagiste ur- ÎNSEMNĂRI DE
REPORTER

de-o viată
de pirogravură ; 
silitori și talentați 
fost minerul Nicolae 
kor, apoi cîțiva copii 
Aninoasa t Gabriel 
ran, Marin Costinaș, 
drian Crișan, fiul său, și 
Doru Blag. Cercul de la 
școala generală s-a desfiin
țat, , subliniază cu a- 
mărăciune în glas, dato-

(Urmare din pag. I)

Burebista, Decebal, Mir
cea, Vlad, Ștefan, Mihai, 
Tudor, Bălcescu, lancu, 
Cuza, galeria de eroi ai 
neamului nostru îmi apa
re în fața ochilor; mais
trul electromecanic Teo
dor Crișan din Aninoasa 
și-a asumat migăloasa în
deletnicire de a pirogra- 
va portretele lor. Surprin
de exactitatea detaliului; rită lipsei de spațiu, 
acul a punctat ferm per
sonalitatea fiecărui erou, ții personale la 
Compozițiile 

florale sau

Ați avut trei expozi-
Bistrița 

Năsăud și 
Sîngeorz Băi. 
64 de lucrări 
au devenit 
proprietatea 

stațiunii bal- 
neo-climaterice amintite, 
alte 18 sînt găzduite în- 
tr-un muzeu. Sînteți a. 
șadăr cunoscut departe 
de Vale.. ;■

— Am pregătit o expo
ziție la Aninoasa. eu 63 
de lucrări, dar, din cau
za unor minore motive 
organizatorice, nu poate 
fi vernisată. Aș fi bucu
ros să mă’ confrunt eu 
părerile artistice ale con
cetățenilor. Nu știu de ce 
nu sînt sprijinit.

Intr-adevăr, iată o în
trebare adresată forului 

care

măresc rigo
rile ikeba. 
nei ori întru
chipează adevărate fa
bule : .Griul și ciulinii", 
„Stejar cu iederă", „Sca
ieți și tisă" etc. „Cocoșii" 
declanșează umorul. De 
ce însă pirogravura, de 
vreme ce și acuarelele 
lui demonstrează o bună 
cunoaștere a spectrului 
cromatic ? E drept, ex
primarea artistică urmă
rește uneori modele 
consacrate, ilustrata, .can
tonează chiar în kitsh.

— E pasiunea mea 
de-o viață, care, nu spun 
vorbe mari, m-a ajutat 
să supraviețuiesc. După cultural municipal, 
aproape 19 ani de mină, așteaptă degrabă răspuns.

In acest sens . sugerăm 
clubului muncitoresc dirt 
Aninoasa să deschidă uri 
cerc de pirogravură pen 
tru copii și tineri, . 
găzduiască expoziții 
lucrările lor. Mai ales că 
maistrul Crișan nu ur
mărește scopuri mercan
tile.. dimpotrivă vrea . ea 
pirogravură să. înnobileze 
virtuțile artistice ale mi
nerilor din Aninoasa,- din

am fost pensionat pentru 
caz de boală. Pirogravu
ra m-a ajutat să - depă
șesc condiția suferindu
lui cronic.

Fără a-1 citi pe Aris-
■ totel, maistrul electro

mecanic pledează deci 
pentru catharzisill, artei. 
Credem în perenitatea ei,? 
chiar dacă vrea ca lu
crările lui să rămînă ru
delor, prietenilor, poate

i 4h vreun muzeu. Cu ani Vale. ' 
în urmă a creat un cerc

î ............
Ion VULPE

(Urmare din pag. I)

miei sau mari. De aseme
nea, se'ocupă cu’ cercetări 
pentru valorificarea 
bunelui din pilierii 
protecție de sub localități, 
cursuri de ape sau de sub 
obiective industriale. E- 
xistă un compartiment ca
re lucrează în probleme 

.de protecție a muncii și 
prevenire a îmbolnăviri-- 
lor profesionale . (pneuniQ- 
conioze — în speță . sili
coză).

— în 
rării ?

— Este 
cetări în 
tehnologiile: de spălare 
cărbunelui pentru cocs și 

■șemicocs,/ precum și în 
vederea creșterii recupe
rărilor în preparații. Sî.it 
în execuție noi tehnologii 
de spălare pentru prepara
țiile Petrila și . Llvezeni, 
care se află, deja, în faze 
avansate.

-- Al treilea atelier...
— Al treilea atelier are 

preocupări multiple pentru 
asimilarea utilajelor com
plexe de susținere, tăiere 
și transport mecanizat 
subteran. Realizările 
evidente. Complexi’ie me
canizate SMA-1, SMA-2. 
combinele de abataj CA-I 
si CA-2, combinele de

căr- 
.' de

domeniul prepa-

vorba despre cei- 
r-eea ,ce privește 

a

naintare CI-1 și CI-2 se 
fabrică în serie' la I.U.M.

- Petroșani. Este în"fază- de 
omologare o instalație com
plexă de dispecerizare — 
TELEROM — prima de a- 
cest fel din țară, realizată 
la . I.C.P.M.C. Instalația, 
dotată cu un calculator cu 
proces, a fost experimen
tată la mina Petrila. Tot 
în domeniul cercetării, in

pînd din anul următor, 
pînă la sfîrșitul secolului, 
în decurs de numai 7 
ani, producția de cărbu
ne, ca și numărul mun
citorilor cunosc o crește
re rapidă, ajungînd Ia 
288 240 tone și, respectiv, 
la 1540 muncitori în a- 
nul 1900.

în această perioadă are 
loc și procesul de for
mare a proletariatului 
minier. Pentru a acoperi 
necesarul de forță 
muncă, societatea a 
curs la colonizarea 
muncitori aduși din dife
rite zone ale Transilva
niei și din imperiul aus- 
tro-ungar. Cu toată creș
terea rapidă a producției 
și a numărului de munci
tori, se resimțea puternic 
lipsa de mineri calificați. 
Capitaliștii preferau fo- 

~ ! ■■muncă 
necalificată, care era ex-

ploatată mai avantajos, 
creșterea producției de 
cărbune realizîndu-se a- 
proape în exclusivitate pe 
seama intensificării ex
ploatării forței de muncă, 
miniere slab calificate, 
plătite extrem de ieftin.

acolo unde roca era f oa r- 
te dură — se folosea pen
tru derocare praful de 
pușcă ce era detonat cu 
fitil, aprins cu amnarul. 
Transportul cărbunelui 
se făcea cu trocul, roaba, 
sau cu rîznuța de lemn,

Primele tone de cărbune
de 
re- 
cu

I
I Capitaliștii prefe 

losirea forței de

curent erau puse în miș
care de o mașină cu a- 
buri. Este demn de reți
nut că prima locomotivă 
electrică utilizată la mi
na Lupeni a fost cons
truită în acea perioadă în 
atelierul minei.

Ca Urmare a noilor 
construcții și modernizări, 
societatea Lupeni ajunge 
în anul 1913 la o produc
ție de 643 000 tone de 
cărbune, - reprezentînd 28 
la sută din producția rea
lizată pe bazin.

Odată cu dezlănțuirea 
primului război mondial 
au apărut o seamă de 
fenomene negative, care 
au frînat tot mai mult 
activitatea de extracție 
a cărbunelui la Lupeni, 

> determinînd o substan
țială scădere a produc
ției de cărbune, care 
durat toată perioada 
boiului.

(Va urma)

manevrate de om. Pe ga
leriile principale, alături 
de forța fizică a omului, 
la transportul cărbune
lui erau folosiți caii.

La sfîrșitul secolului 
trecut și începutul seco
lului nostru, societatea a 
trecut la introducerea 
instalațiilor electrice. In 
anul 1890 s-a trecut la 
montarea uzinei electri
ce — prima centrală e- 
lectrică a societății „Uri.

Puținele Utilaje. acțio
nate cu aburi, ei au utili
zate îndeosebi la supra
față, pentru punerea în 
mișcare a ascensoarelor, 
pomparea apei, aerisirea 
minei și la separarea căr- 

mină 
se făcea în exclusivitate 
manual, cu ciocanul de 
mină (fistăul), tîrnăcopul 
de miner, cu burghiuri 
manuale de diferite 
mensiuni, pene, sape, lo- câni — Valea Jiului" ~ — 
peți și rareori — numai ale cărei generatoare de

bunelui. Munca în

I

si
ci

di-

deschiderea de noi 
puri miniere (Valea

Instantaneu din activitatea secției de Ia Vulcan a autobazei C.M.V.J. "
A. A.;A : Foto: Șt. NEMECSEK

cî rn- 
de 

Brazi, Lupeni-Sud, Came- 
n ița în Banat). De aseme- 

proiecte 
.miniere 
(verițlla- 
instalații

nea, executăm . 
pentru obiectivele 
de la suprafață 
toare, concasoare, 
de săpare a puțurilor, 
lozuri, depozite etc.).
în sarcina noastră cade 
proiecta rea prepara ți i 1 o r.

Contribuție creatoare
7 h " A. AAAA.A A.A A 7',,1A/// °ra actuală, este/ ; / /în 
vat probleme legate de ea- fază de finalizare proie, ta

rea în detaliu a noii 
parații de la Uricani, 
a intrat în execuție.

— Lucrați și pentru 
teneri străini, după 
știm...

— începi nd cu. anul 1982,. 
Institutul nostru a elaborat 
și primele proiecte pentru 
parteneri, străini, 
două exploatări

ultima perioadă am rezol.

litate, piin introducerea 
instalații ier de separare a 
sterilului 'Tromincl-coiva- 
sor) — două la Lupeni 
vite una la Uricani 
C’împu lui Neag.

— Tovarășe director, ca
re sînt preocupările în 
domeniul proiectărilor ?

— Executăm < proiecte 
pentru /obiectivele miniere 
subterane. Din 5 în 5 ani, 
elaborăm documentații pen
tru menținerea și creșterea 
capacităților de extracție 
la minele din Valea Jiului 
și Banat, precum și con
cepția și proiectele penii u

pre
care

ți
par- 
cite

pentru 
miniere 

și o prepârație în Bailong 
(Republica l’opulară Chi
neza). Colaborăm în conti
nuare. De clirînd, ne-au 
solicitat un -proiect pe-j ru 
un funicular de transport 
și haldare.

— Cîte ceva despre efi
ciența economică, tovarășe 
director...

—• Fată de 1969, volumul 
de producție la cercetare 
și proiectare a crescut cu 
peste 30 000 000 . Ici, deci 
aproape eu 345 la sută. Pe 
primele 6 luni ale acestui 
an, beneficiul planificat a 
fost depășit, eu rrtai mult 
de 500 000 lei. ,

— Și despre oameni, 
principalii realizatori ai 
acestor succese.,. :

— Se evidențiază colec
tivele de cercetători ' con
duse de" inginerii Constan
tin Dascălji, Vasile Kruppa, 
dr. mg. Lidia Mihăiles-u si 
cercetător stUntific . Eiena 
Zaporojan, precum si cele 
de proiecțiile coordonare 
de inginerii Anton Legrand, 
Cornel Mihăllă, Virginia: 
Marica, Mihai Varga, Io
sif Hogman. Juliu Kilyem 
losif Tpmuș și mulți alții,

— Ce oferă perspectiva 
imediată ?

— In perspectiva apro
piată vom executa lucrări 
de cercetare și proiectare 
pentru noi eîmpuri' minie
re în Valea Jiului și Ba
nat, care vor contribui la 
realizarea îri . bune condiții- 
a sarcinii de mare răs
pundere de creștere conti
nuă a producției de 
bune,

Muncitoarele Euge
nia lancu și Vasilica 
Baban, două coopera
toare ce stăpînesc cu 
destoinicie meseria în 
cadrul unității de me
canică din Lupeni, a co- 
opeiativei „Straja”

Album omagial
Prin strădania unor 

tineri cu inițiativă 
(Ghc'orghe Griff, Cristi- 
nel Mihăilescu, Angela 
Simion și alții) organi
zația U.T.C. nr. ", din 
sectorul electromecanic 
al minei Llvezeni rea
lizează un : album oma- 
gial, Care să reflecte as
pecte din viata și acti
vitatea tinerilor. Albu
mul este dedicat apro
piatelor evenimente po
litice ale anului — ani- 
virarea a 40 de ani de 
ia Revoluția: de elibera
re socială și națională, 
antifascistă și antiim- 
perialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului. 
(Bujor MIRCEȘCU)
------- --------«- 
„Steagul roșu" a criticat
organele vizate răspund

De la S.U.T. Llvezeni 
ni se ciiriunică

;,Referitor la articolul ' 
..Un acoperiș cure așteaptă : 
acoperire în fapte", vă : co
municăm că, in urma in
tervenției dumneavoastră, - 
am primit, în sfîrșit, pro- 
filele metalice pentru Iu- : 
erareâ de la tipografie.: în - 
cursul acestei săptămîni; 
confecția metalică pentru '■ 
acoperișul comandat va fi / 
gata. Vă mulțumim pentru : 
colaborare". Scurt și cu
prinzător 1 Și. noi vă mul
țumim pentru co.

f

I
I «
I
I
I

Lpârter și, mezanin,
• care îl înalță

• UN NOU BLOC I- 
. NALT. în cartierul Pe- 
troșani-Nord au . început 
lucrările Ia structura, de 
rezistență a primului 
tronson al blocului 76. 
Este un nou bloc cu 8 e- 
taje, spații comerciale / la 

pe 
care îl înalță har
nicii constructori din sun- 
ordinea maistrului Viorel 
Cimpoia. (V.S.)

o CADRAN POLITIC. 
Ieri, în Sala artelor de la 
Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani, a a- 
vut loc un cadran politic 
pe tema „Probleme ale 
politicii interne și externe 
a statului . nostru". (G.B.)

• IGIENIZARE. De cu- 
rînd, a fost repusă în 
funcțiune unitatea . far
maceutică nr. 14 din car
tierul Cărpați, după ce au 
fost .terminate lucrările 
de igienizare a sălii de 
oficină, receptară, la labo
rator și depozit. Lucrări
le au fost executate din

fondul Oficiului farma
ceutic județean. (Gh. .3.)
. • LA I.M. VULCAN, 
din inițiativa comitetului 
U.T.C. s-a inițiat grupul 
„Ilidrocarst", care cuprin
de’ tineri pasionați de 
speologie..Sînt invitați
să se înscrie cît mai 
mulți tineri pasionați de 
această frumoasă activi
tate. (Gh. S.)

• EDILITARA. o e- 
ehipă de pavatori și as- 
faltatori, condusă de Ni
colae Stoica, de la 
I.G.C.L. Petroșani au în-'

Ad re
ocupă 
parcu-

ceput (în sfîrșit !) lucră
rile de pava re și asfalta
re a străzii Ilie Pintilie 
din Petroșani. Cîte astfel 
de lucrări mai. sînt de fă
cut, mai ales în cartierul 
Petroșani-Nord... .La cons
tructori se aude întreba
rea ? (M.B.)

• ÎNTREBARE, 
săra celor ce se 
de gospodărirea 
lui Brădet din Petroșani 
întrebarea : cinci se va 
introduce apă în bazinul 
special amenajat pe pla
toul de lingă cabana cu

același nume ? Se așteap
tă amenajarea unui pati
noar ? (M.B.).

• MODERNIZARE. Ho
telul „Central", din reșe
dința noastră de mUni- 

. cipiu, își reînnoiește toa
leta. Lucrările- de igieni
zare, întreținere și mo
dernizare vor asigura un 
grad-sporit de confort ce
lor, care ne vizitează 
municipiul, ca turiști sau 
în interes de serviciu. 
(LV.)

; • REALIZARE DE 
PRESTIGIU. După cum

ne-a informat. Maria Mo
rarii,. președinta comisiei 
de femei de la I.M. Dîljă, 
planul economic propriu 
al acestei organizații a 
fost îndeplinit integral pe 
anul 1984. Au fost pre
date în acest an 5000 kg 
fier vechi, 150 kg hîrtie, 
3000 de sticle și 500 bor
cane.

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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Acum este timpul optim pentru A

Reparațiile la acoperișurile imobilelor
Pe tenia recondiționărilor necesare la acoperișu

rile imobilelor — lucrare pe care am putea-o numi 
de strict sezon, întrucît aceste reparații nu pot fi 
făcute decît pe timp uscat —, am fost martori la o 
aprofundată analiză ce a avut Ioc la E.G.C.L. Pe
troșani. Asupra citorva probleme evidențiate in ca
drul acesteicanalize dorim să reținem atenția citito
rilor în rîndbrile

Pe baza cifrelor

ce urmeaza.

Pe baza cifrelor aduse 
în dezbatere se poate 
spune că au existat preo
cupări orientate cu prio
ritate spre această cate- 

obți- 
rezul- 

de

gorie de reparații, 
nîndu-se și unele 
ta te bune. Volumul 
lucrări realizat, de peste 
550 000 lei în expresie 
valorică, iar fizic — 39
de blocuri, față de numai 
14 blocuri planificate i- 
inițial — susțin aprecierea 
pe care o facem. Spre e- 

; xemplificare, menționăm 
că,în cartierul Aeroport 

Pețroșani, strada Păcii, 
au fost reparate terasele 
blocurilor nr' 4, 5, 12, 16, 

șl8 Șl 20 însumînd 180 de 
(apartamente ; în strada 
Independenței — blocurile 

;rir. 3, 18, 19 și 20 ; în 
strada Venus — bloc 11 6; 
în strada Aviatorilor — 
blocurile’nr. 8, 24, 32, 46 și 

>52 etc. Totodată, au fost 
revizuite și reparate a- 
coperișurile de țiglă ~la 
82 de imobile din.111 pla
nificate, „Situăm în ca
tegoria lucrărilor urgente 
de primă importantă, re
parațiile necesare la a- 
coperișiiri ca și furniza
rea apei calde și căldurii, 
reparațiile de la instilați. 
le sanitare și altele, de 
care este legat direct 
confortul locatarilor';

Aflăm de la 
organele 
de stat

S p e culă
Este vară; timp a

fructelor. în zilele de
tîrg, piața din ’Petro
șani mișună de oameni 
minați de treburile lor. 
Și în mulțime se mai 
strecoară și indivizi ca
re fac pe negustorii. A- 
șa cum au fost descope
rite și Zoltan Marioara, 
Mbise Melania, Pui Ma
tilda, Muntemiu Silvia 
și Lingurar. Mania, toa

ca re
Numai 

din 
erau 
peri- 

detail. Adică pentru i î- 
teva . frțjcte, trei-patru- 
einci, luau cîțiva lei, 
astfel că o cireașă'ajun
gea Să coste 0,50 lei 
Adică speculă sadea, 
sancționată ca atare de 
organele de miliție.

te din Petroșani, 
vindeau cireșe, 
că nu erau culese 
propriile livezi, ci 
cumpărate en gros 
tru a fi revîndute

(Urmare din pag. I)

Df BILANȚ FIMOSJ
te noi zone verzi, totalizîncT; 
o suprafață de aproape 5 
ha, s-au procurat și plan- ; 
lat zeci de mii de arbori 
și arbuști ornamentali.

în ceea ce privește închi
rierea locuințelor din fon-i 
dul locativ de stat, în cele 
șase luni au fost satisfăcu- i 
te 1063 solicitări din cele 
1610 existente la începutul 
anului la nivelul Văii Jiu» 

, lui, probleme rnai deosebi
te în acest domeniu exis- ! 
tînd în orașul Lupeni, 
unde este ■ nece- : 
sar să se ia măsuri ferme - 
atît pentru conservarea ‘ 
locuințelor cît și pentru 1 
ocuparea lor. Rămînînd în ! 
același domeniu, este de i 
relevat și faptul că ex
ploatările de gospodărie 
comunală și locativă au 
realizat în primul semes
tru un volum de lucrări 
de întreținere la locuințe 
în valoare de 4 450 000 lei. : 
La acest efort asociațiile Ș 
de locatari au datoria să 
răspundă printr-o mai sus- i

porție de 114 la sută și u- 
nitățile economiei locale 
și prestatoare de servicii, 
asigurîndu-se satisfacerea 

mai bună măsură a 
ale 

total

zolvări provizorii din ze corect, fără prejudicii 
cauza timpului rece și a aduse teraselor și loitiin-
precipitațiilor, Toate a- (clor, antenele TV, acolo

’ ’.ă antene 
interzică, 

consideren- 
terase al 

uupjjiui,. -ucu C; în ■’ JQR.ea 
lor, degradează acoperi
șurile ori introduc în 
coloanele de aerisire și 
evacuare a apelor pluvia
le și menajere diferite 
obiecte și resturi, înfun- 
dîndu-le. Invităm pe cei

ceste cazuri vor fi acum unde nu există 
reconsiderate, iar lucră
rile necesare făcute în 
formă definitivă.

O concluzie desprinsă 
din analiza amintită rele
vă că la păstrarea și pre
lungirea funcționalității

eolective ; să 
din aceleași 
te, accesul pe 
copiilor, care,

ne spunea șeful secției 
Petroșani de gospodărie ..
comunală și locativă, teh- teraselor pot contribui——» * z* * r* , < 1 T zx • zi/\l z> z> zs ■ - , * , ——v vși locatarii. După cum 

s-a văzut cu prilejul re
parațiilor făcute (la blocu
rile nr. 12, 18 și 20 din neconvinși în acest sens
strada Independenței), u- să-i consulte pe locatarii
nii locatari de la etajele apartamentelor 52, 58 și 

64 din blocul 7, strada 
Vasile Roaită. Se vor

nicianul Ion Nicolae. Toc
mai de aceea le-am în
credințat pentru coordo
nare și realizare șefului 
de sector Apolon Culcea, 
maistrului EmilUn Băr-
w#zz/zzzzzzzzzz/zzzzz///z/zzzzzz////z/z///z/z//z///z//z/z////z/z/,zz e-

difica cu siguranță și ne 
vor urma sfatul. Tot L. 
acest context, trebuie să 
avertizăm că acolo Unde 
se constată degradări de 
terase, cauzate de loca
tari neglijenți, este corect 
ca reparațiile necesare să 
fie imputate, asociațiilor 
de locatari, iar contrava
loarea acestora, recupe
rată de la cei vînovați.
. în încheiere, uri ultim 

preîntî.n- apei legat tot de timpul 
-ocmor.co optim pentru

; responsabilii de reparațiilor la ,
: blocuri și. de s_cări au da- , acum este momentul 

tona ,ca prin măsuri
. decvațe să limiteze _ ____  __ _______ _____

chiar să anuleze posibili- . superioare ale blocurilor, 
țățsle de acces pe terase, . primii care observă pă- 
mai ples in perioada cal. trunderi de apă prin ta- 

Țîpd .unele acoperișuri vane să le facă curioscute 
spații e.G.C.L. pentru a se pu

tea interveni în scopul 
remedierii, înainte de so
sirea timpului friguros și 
cu precipitații abundente.

Probleme gospodărești aflate la ordinea zilei 
v/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zz  
bulescu, echipelor de zi- . 1, 2, 3, montează inco- 
dari conduse de * loan 
Rus, Carol Ulrich, Ale
xandru Marin și Alexan
dru Boca, iar conducerile 
întreprinderii și exploată
rii ne-au asigurat, cu pre
țul unor stăruințe deose
bite, ~ materialele necesa
re — bitum, carton as
faltat, înîpîslitură bitu- 
rnată, .soluție giurgiu- 
plast și altele. Avem și 
ne mai ’cț’eăm toate con
dițiile pentru a realiza în 
perioada de timp - optim 
toate recondiționările 
Ie implică păstrarea 
parlamentelor". .
'Am notat .că la uncie .. 

blocuri-,, apariția cu;. totul . 
neașteptată, în urma u- 
nor rafale de vînt puter
nice, a unor deteriorări, 
au determinat intervenții 
deosebit de urgent? și re

ce
;i-

în

rect antene radio sau TV
Ș pe terase, cauzînd

gradarea acestora, 
consecințele apar în 
partamentele de la 
mul nivel, .le resimt, 
unele cazuri

. locatarii acestor aparta
mente. Pentru. ] " “
piharea unor asemenea pentru realizarea

= situații, responsabilii ae reparațiilor la terase :
. ___ , 1 ca

a" îndedsebi locatarii apar- 
ai.’* tanrentelor de la etajele

de-
iar , 
a- 

ulti.
■ -v in 

păgubitor.

rea-
de

de. blocuri devin . s 
pentru plajă, locuri; de 
întîlnire a unor grupuri 
pentru consumarea . de 
băuturi. Tot acești fac
tori au datoria să veghe
ze ca locatarii să monte- Toma ȚAȚARCA I

în 
cerințelor ereseînde 
populaței. Volumul 
al desfacerilor de mărfuri 
prin comerțul de slat a 
fost realizat pe cele șase 
luni în proporție de 102,9 
la sută, inregistrîndu-se un 
plus față de aceeași pe
rioadă a anului trecut de 
27.5 milioane lei ; rețeaua 
noastră comercială îmbo- 
gățindu-se cu un modern 
complex de alimentație pu. 
blică la Lupeni, un maga
zin general la Petrila, nu
meroase unități prestatoa
re de Servicii și comerciale 
ale cooperației meșteșugă
rești.

în cadrul amplei între
ceri socialiste pentru 
lizarea prevederilor
plan pe acest an, consiliile 
populare au acordat o a_ 
tenție deosebită construe- ținută muncă de educare 
ției de locuințe. în senes 
trul încheiat au fost date 
în folosință 368 noi apar
tamente, fondul locativ de 
stat ajungînd la 34197 lo
cuințe de stat. în raportul 
prezentat a fost relevată 
preocuparea pentru asi
gurarea necesarului de a- 
pă potabilă pentru orașul 
Petroșani prin sporirea 

‘ captării de la Jieț, iar în 
perioada următoare, prin 
construirea celei de a doua 
magistrale de aducțiune de 
la Valea de Pești. Cu spri
jinul nemijlocit al cetățe
nilor, al unităților econo
mice și instituțiilor, în
deosebi școlare, în primă
vara 1984 au fost amenaja-

în f rimte cit a-

Foto : Al. TATAR

Grija partidului și statului nostru pentru a se 
asigura tuturor celor ce lucrează în subteran condi
țiile cele mai bune de muncă și de viață se reflectă 
în fiecare localitate a Văii Jiului. Nu face excepție 
nici orașul Uricani, unde noii încadrați beneficiază
de un cămin de nefamiliști cu cazare confortabilă și 
o cantină, unde li se oferă tinerilor, meniuri diverseși 
apreciate de ci. In imagine, aspect de la căminul de 
nefamiliști și din cantina alăturată (responsabil, 
Constantin Barna).

a locatarilor pentru între- j 
ținerea corespunzătoare a ! 
apartamentelor, și pentru 
încasarea debitelor.

Expresie a democrației 
noastre socialiste, a parti
cipării cetățenilor la actul 
de conducere, în semestrul 
I au fost înregistrate 2961 
scrisori și audiențe, solda
te cu eliminarea unor stări 
de lucruri negative și re- ‘ 
zolvarea a numeroase pro
bleme. A fost remarcată j 
contribuția deosebit de va- I 
lbroasă pe care cetățeni ai I 
municipiului au adus-o la: 
perfecționarea activității < 
în diverse domenii prin 
cele 272 propuneri din cărei 
un număr de 193 au fost ■ 
soluționate. Propuneri va
loroase au făcut în cadrul 
adunării cetățenești de 
ieri; deputății și cetățenii 
Victor Brașoveanu, Gheor- |. 
ghe Ana, Titus Mischie, A-- 
lexaridru Plic, Petru Revi- 1 
tea, Emeric Farcaș și alții.1

Momente pline de satis
facție și emoție au prilejuit 
în cadrul adunării cetățe
nești acordarea de diplome 
din partea Consiliului popu
lar municipal unui număr 
de 23 întreprinderi și ins
tituții care au adus contri
buții deosebite la înfrumu
sețarea și buna gospodări
re af Petroșani ulii. în ca
drul aceleiași adunări a ; 
fost înmînată insigna] 
„Fruntaș în gospodărirea j 
orașului" unui număr de ; 
31 de cetățeni.

Răspundem cititorilor
• TEODOR LOZO, Pe

trila : Sesizarea dumnea
voastră s-a dovedit a fi ne
fondată. Din verificările 
tăcute la biroul financiar 
rezultă că în luna respec
tivă nu aveți ore tăiate, 
în ceea ce îl privește pe 
șeful de tură Mitică Bor- 
deianu, conducerea secției 
și a întreprinderii, nu are 
nimic să-i reproșeze. Din 
R.O.I. al întreprinderii re- 

sin-
șe- 

răs- suportate de locatari. Deci, 
pe nu vă putem garanta noi 

toți

muncitorii de. pe tura pe 
care o conduce.. Deci dum-

: nea voastră erați și sînteți . 
obligat să respectați dis
pozițiile șefului de tură.

apă caldă, dUpă-arnîaza, 
șînt posibilități ca . progra
mul șă fie prelungit pînă 
la ora 21. .

iese că dumneavoastră 
tețl subordonat direct 
fttlui die tură, cșre 
punde' de activitatea 
care e desfășoară

k

Curier juridic
ION CRETAN, Aninoasa: 

Dacă lucrați de 20 de ani 
la aceeași întreprindere, 
fără altă întrerupere, decît | 
pentru satisfacerea stagiu. ; 
lui militar, veți primi pro- ’

i

Unitate cooperatistă fruntașă !
ț 

<TSei. 
bine- ț

CO_ l 
J'J
Se' 

strada— ț 
de unitate | 
aprovizio- | 

de cerințele^ 

. obți- J

... astru,* 
i„.'i sei 
secțiile' 

Co- ț 
Pe- \

’ Colectivul de croitori 
din cadrul secției nr. 70 
a complexului meșteșu
găresc Petrila, condus de 
maistrul Vasile Becherii, 
este preocupat in perma
nență de diversificarea 
gamei de articole vesti, 
mentare executate pentru 
populația, ătrăgînd astfel 
un număr mare ele cetă
țeni. Datorită acestor 
preocupări, colectivul, for- 

* mat din 12 croitori har- 
4 nici și pricepuți, a reu- 
' șit ca în cursul semestru

lui I al acestui an sa' exe
cute îu
riată de

secției, 
ria Chiruță, EVă 
și Mihai l’ilip,

Colectivul secției 
bucură de prețuire 
meritată pentru calitatea > 
lucrărilor executate, rea-, 
lizarea la termen a 
menzilor. recuperarea 
nor materiale, . curățenia.; 
exemplară în atelier, 
remarcă totodată 
nia șefului 
pentru buna 
nare a unității în funcție 
de sezon, 
populației;

Prin rezultatele 
mite în fiecare trirne. 
colectivul de croitori 
situează printre^ 
fruntașe din cadrul 
operativei ..Unirea" 
trosanî.

centul maxim la sporul de 
vechime, cu condiția ca în- 
treruperea și reîncadrarea 
să fi avut loc în condițiile 
prevăzute de art. 72, alin. 
1 din Codul muncii. Aces
te dispoziții pretind ca în
cetarea activității să se .■ 
facă în vederea '.satisfacerii 
serv iedului militar — și nu , 
pentru alte, moth c -4- ' w 
reîncadrarea să intervină 
în cel mult 30 de zile du
pă lăsarea la. vatră.

MIHAI CONST.ANTIN, 
Petrila : De la unitate, arii 
fost informați că, la cere
rea dv., vi s-a aprobat 
schimbarea locului ■ " ' de 
muncă și acordarea cate
goriei avute anterior. Cele
lalte aspecte nu mai pre
zintă-importanță in aceste

• ELISABETA SCAI.O- 
KA, Petrila : ■ Am primit 
trei corespondențe trimise 
de dv. Tematica lor 
diferită. întrueîț în

. . I
este . 

diferită. întrueîț în nici i 
una nu. ați menționat crude J ...
lucrați și nici nu ați atașat bărbați, cemej si 

ț ceea ce le-a permis 
realizeze

| nile de plan, obținînd

timp o gamă 1 a- 
confecții pentru 

femei și copii, 
> să-și 

integral sarei-
I o 

depășire de [ieste 8000 
i lei. Toate aceste rezultate 

«copul 1 'silit strădania croitorilor 
că în zilele în care se dă .elucidării problemei dv. •

• CEZAR SOLOMON, 
Vulcan : Programul de 
ană caldă se: stabilește de 
către comitetul asociației 
de locatari (din care faceți 
parte) și E.G.C.L; : . Vulcan, 
ținînd, evident, cont de 

. posibilitățile de furnizare 
și costurile care trebuie

o notiță cu datele perso
nale, vă rugăm șă ne tri
miteți, fie separat, fie îm
preună cu o următoare co
respondență, o scurtă pre
zentare, Pacă eventual 
veniți la Petroșani, treceți 
pe la redacție în se

■ condiții,;
Vasile COCH1XT ț j nie ȘERBAN,

_________  l ' jurist

i
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU I

TV
15,00 Telex, 

dii populare, 
de vacanță.

(Urmare din pag. I’

lu-ale acestor 19 ani de
i mină, de rodnice realizări 

își găsesc o semnificativă 
; ilustrare și în înfățișarea 
i mereu înnoitoare a acestor 
s vechi meleaguri românești 
? dintre Dunăre și Mare. Sînt 
? temeiuri puternice pentru 

entuziasmul și deplina a- 
% probare cu care, alături de 
f toți comuniștii țării, de 
i; întregul popor, țărănimea 
i' dobrogeană susține pe de- 
; plin hotărîrea Plenarei Co

mitetului Central cu pri
vire la realegerea tovară- 

; șuiul Nicolae Ceaușescu 
i de către Congresul al 
; ‘XIH-Iea în funcția de se- 
, cretar general al Partidu- 
i lui Comunist Român, ga- 
, ranție sigură a viitorului 

luminos al patriei, a inde
pendenței și suveranității. 
Această convingere cu care 
lucrătorii ogoarelor și spe
cialiștii prezenți l-au 
tîmpiaat pe secretarul 
neral al partidului.
, La această analiză 
participat tovarășii 
CurtieeanU și

P

în- 
ge- '

FILME
ai partidului o serie dî a- Ceaușescu o caldă și entu- 
gregate. ziastă manifestare de sim-

Urmărind direct într-un patie, de dragoste și stimă, 
lan de grîu al I.A.S. Al
bești, funcționarea acestor 
utilaje agricole, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reți
nut Unele soluții propuse, 
recomandînd să se acțio
neze în continuare pentru

talie pentru producții din 
ce în ce mai bogate, obți
nute cu cheltuieli materia
le cît mai reduse, asigurînd 
ca recolta să fie strfnsă 
fără pierderi, iar rodnicia 
pămîntului să crească de 
las an lâ an.

La fața locului se urmă
rește funcționarea 
mașini de semănat 
asigură, concomitent 
corporarea în sol și a în
grășămintelor chimice. S-a 
găsit, de asemenea, o solu
ție originală pentru ca
brăzdarele semănătorii să grîu—Lovrin, Doina, Ceres,

Flamura—80, creații a ie
specialiștilor noștri, din  __
care vmează să se selee- juj partidului și 
ționeze acelea care se pre- - --- - 
tează mai bine la condiți
ile pedoclimatice din acest 
bazin agricol al Dobrogei, 
foarte sărac în precipitații. 
In aceste zile în care se 
desfășoară din plin campa
nia de recoltare, lanurile 
de grîu al acestei unități 
anunță recolte bogate. Se
cretarul general al parti
dului s-a interesat de sta
diul de recoltare a griului 
pe întregul județ și a ce
rut să se depună toate e- 
forturile pentru încheierea 
cît mai grabnică și fără 
pierderi a acestei impor
tante lucrări agricole.

Oprindu-se în marginea 
cîtorva lanuri cu in, sfeclă 
de zahăr, soia și floarea 
soarelui, secretarul gene
ral al partidului a cerut să 
se acorde în continuare a- 
tenție măririi densității 
plantelor, realizării în a- 
cest scop de utilaje per- ___ _
fecționațe care să determî- gul^popor'le^nutrește’față
ne obținerea Unor recolte - - - ■
sporite.

La întoarcerea în stațiu
nea Neptun, locuitorii stră
vechii cetăți a Callatis-ului, 
înfloritoarea Mangalie de 
astăzi, numeroși oameni ai 
muncii aflați la odihnă pe 
litoralul Mării Negre au 
făcut tovarășului Nicolae

unor
care perfecționarea lor. 
în- ’ ’Secretarul general al 

partidului a fost invitat a- 
poi să vadă mai multe par
cele cultivate experimen
tal cu diverse soiuri de

nu se mai înfunde. Reali- 
zînd o distanță de 8,5 cm 
între rîndurile semănate, 
noua semănătoare asigură 
o distribuire Și o încorpo
rare a semințelor în sol 
mult mai uniformă. Apre
ciind utilitatea și eficiența 
acestui agregat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
cercetătorilor în domeniu 
să găsească soluții pentru 
ca mecanizatorul care con
duce acest agregat șă poa
tă urmări funcționarea 
neîntreruptă și sigură a 
tuturor secțiunilor semă
nătoarei, pentru a nu se 
mai crea goluri în culturi 
și a se asigura, astfel, den
sitatea stabilită.

Apreciind mod’ll în care 
s-au rezolvat indicația® 
date, secretarul general 
al partidului a cerut să se 
treacă la producerea noului 
tip de semănători, astfel 
îneît la toamnă să poată 
fi folosite la însămînțarea 
păi oaselor.

în cursul vizitei, o aten
ție deosebită a fost acor
dată analizei practice _ a 
modului în care se acțio
nează în prezent pentru 
realizarea de agregate care 
să asigure concomitent atît 
recoltarea cerealelor păioa- 
se, cît și strîngerea și ba- 
lotarea paielor. în acest 
sens, specialiștii au prezen
tat secretarului general

au 
Silviu 

Gheorghe 
Stoica, secretari ai C.C. al 
R.C.R., Nicolae Mihalache, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanța al 
P.C.R.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost pre
zentate eu acest prilej cî- 
teva din ultimele modele 
experimentale de mașini și 
utilaje agricole destinate 
lucrărilor de semănat, re
coltat și balotat păioase. 
Examinarea acestor mașini 
și utilaje a pus în evidență 
preocuparea statornică a 
secretarului general al 
partidului de a se realiza 
și folosi în practica agrico
lă cele mai moderne și e- 
ficiente mijloace tehnice, 
care să vină în sprijinul 
lucrătorilor ogoarelor în 
marea și neîntrerupta bă-

SCHIMB DE MESAJE INTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
' ȘI CANCELARUL R.F. GERMANIA

Schimbul de mesaje
fost prilejuit de primirea 
de către cancelarul 
Helmut Kohl a prim vice- 
prim-ministrului guvernu
lui român, Gheorghe O- 
prea, care efectuează o vi
zită în Republica Federală 
Germania.

Cu prilejul- vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
interesîndu-se de modul 
cum se înfăptuiește pro
gramul construcțiilor de 
locuințe, suplimentat ia
indicația sa, în concordan
ță cu dezvoltarea econo
mică a orașului, a cerut să 
se acorde toată atenția mo
dului de realizare arhitec
turală a arterelor principa
le si a noilor cartiere.

înscriindu-se în stilul 
propriu de muncă, dinamic 
șl eficient, al conducătoru- 

.1 statului, 
întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu spe
cialiști și lucrători din do
meniul agriculturii s-a 
soldat cu indicații și con
cluzii menite să conducă la 
dezvoltarea și moderniza
rea continuă a acestei ■ im
portante ramuri a econo
miei naționale. Ia înfăptui
rea neabătută a noii revo
luții agrare în România.

Desfășurat în această 
zi cu profunde semnifica
ții cînd se împlinesc 19 ani 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, deschizătorul 
celei mai înfloritoare e- 
poci din istoria României, 
noul dialog al secretarului 
general al partidului cu 
lucrătorii ogoarelor dobro
gene, cu specialiștii din a- 
gricultură a pus puternic 
în lumină, încă o dată, sen
timentele de aleasă dra
goste și stimă, de profundă 
recunoștință pe care între-

de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, a cărui în
treagă viață de patriot și 
înflăcărat revoluționar este 
închinată fericirii națiunii 
noastre socialiste, înfăp
tuirii năzuințelor sale de 
progres și pace.

15,05 Melo-
15,20 Ecran
15,30 Viața 

culturală: 19 ani de la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. O epocă de renaș
tere spirituală. 15,50 La 
volan. 16,00 Emisiune în 

l (P.C.).

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cartierul vese- ____ . ___________ ...

liei } Unirea: Omul pă- limba maghiară (p.c.).
I Pa- 20,20 Actualitatea în eco- 

Și
ianjen se întoarce; _ _ ________ ,
ringul: Imposibila iubire, nomie. 20,35 împliniri 
I-II. perspective. 21,10 Temeiu-

LONEA: Ringul rile înaltului prestigiu in-
ANINOASA: Un petic ternațional al țării.

de cer. președintelui ei (p.c.)

LUPENI — Cultural
Războiul stelelor, I-II.

URIC ANI: Povestea eă 
lătoriilor.

Exprîmînd sincere mul- 
■ ' ) R.F.G.
a rugat să fie transmise 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu salutări 
cordiale, urări de sănătate 
și succes în activitatea pro
digioasă consacrată pros
perității României, cauzei 
destinderii și păcii.

BONN 19 (Agerpres). Din 
partea tovarășului Nicolae țumiri, cancelarul 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost transmis 
cancelarului Republicii Fe
derale Germania, Helmut 
Kohl, un călduros mesaj 
de salut, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate 
și fericire.

a

Incheierea convorbirilor 
româno-egiptene

CAIRO 19 (Agerpres). Joi, 
s-aU încheiat la Cairo con
vorbirile oficiale dintre 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, și Kamal 
Hasșan Aii, prim-ministru 
al Republicii Arabe Egipt.

Cu acest prilej au fost 
abordate probleme ale co
operării româno-egiptene.

22,00 închiderea program 
muliii.

r -11,15
11,45
12,40 de

13,00
13,05

Și

Duminică, 22 iulie

8;30 Televacanța . școlară. 
9,00 Almanahul ' familiei. 
9,30 De strajă patriei.

: 10,00 Viața satului (pc). 
Muzica pentru toți. 
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca
ghiozdan — Pistruia
tul (9).
Telex.
Album duminical 
(parțial color).

16,45 Republica Arabă E- 
/ gipt. ' •.

17,10 Micul ecran pentru 
cel mici.

— Omagiu patriei 
partidului.

17,30 Seara televiziunii po
loneze (color).

19,00 Telejurnal (parțial 
color).

19,20 datarea României. 
20,00 Seara televiziunii po

loneze'.
Film artistic. Ziua 
de naștere a unui tî_ 
năr varșovian. 
Producție a studiou
rilor poloneze (color), 

muzicale

Luni, 23 iulie
20,00 Telejurnal 

color).
— Sub semnul anului ju

biliar.
Să urce națiunea spre 
comunism în zbor — 
muzică și versuri.
Copiii — vigoarea și 
tinerețea națiunii.
Tezaur folcloric (co
lor). , ■■
La zi în 600 de se
cunde.
Orizont tehnico-ști_ 
ințific.
Telejurnal (pc). 
închiderea progra
mului.

(parțial

20,50

21,05

21,15

21,45

21,55

22,20
22,30

15,00
15,05
15,30
15,50

21,30 Varietăți 
(color).

21,50 Telejurnal 
color).

(parțial

16,15
16,30

20,00

Marți, 24 iulie

Telex.
Televacanța școlară. 
Ecran de vacanță.
Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României11. 
Cărți și idei, 
închiderea 
mului.
Telejurnal 
color).

progra-

(parțial

21,00 Teatru TV : Traseul 
— Telefilm de Mirel 
Ilieșu.
Premieră pe țară (co
lor).

22,15 Telejurnal (parțial
color).

22,30 închiderea progra
mului.

21,05 Film artistic : învă
țătorul. Producție a 
studiourilor 
ze (color).

22,20 Telejurnal
color).

22,30 închiderea 
mului.

PROGRAMUL Țy
Miercuri, 25 iulie

tineretului, 
limba 

(parțial co

progra-

(parțial

in eco-

15,00 Telex.
15,05 Clubul
15.30 Emisiune în 

maghiară 
lor).

16.30 închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal 
color).

20,20 Actualitatea 
nomie.

20,35 Sub flamura lui au
gust.

20,45 Marea epopee revo
luționară : Bătăliile 
eliberării noastre 

;; (partea 1).

COLEGIUL DE REDACȚIE Iosif BALAN. loan OUBEK, Dorin GHEȚA. Ion 
MUSiAȚA, Simion POP — redactoi șef. Teodor RUSU - redactor șef adjunct 

Tomo IĂȚARCA

cubane-

(parțial

progra-

progra-

(parțial

in eco-

Joi, 26 iulie

15,00 Telex.
15,05 Seara televiziunii cu

baneze (color).
16,30 închiderea 

mului.
20,00 Telejurnal 

color).
20,20 Actualitatea 

nomie.
20,35 Seara televiziunii cu

baneze (parțial color). 
Melbdii populare cu
baneze.

21,10 Revista literar-artis- 
tică TV.

— 40 de ani de 
socialistă — 
revoluționar dimen-

1 
I
I1
II
I
I
I
I
I
I

al
19 

ani de la Congresul -al 
IX-lea al partidului. 21,30 
Film serial : „Sentința" 
22,15 Telejurnal (p.c.)

VULCAN — Luceafărul:
Lanțul amintirilor, I-II.

gestiunea Vulcan

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA :

- un pompagiu

2 pompieri' _ ■

un predătoi—primitor produse fluide 
(temporar, 4 luni)

— un vînzător aragaz
Condiții de retribuire, conform Legii nr. 57.

Informații zilnic, Ia sediul gestiunii din 
Vulcan, strada Gheorghe Ba i i țiu nr. 1, telefon 
70677 și 70870.

Mica publicitate
VÎND radiocasetofon 

„SHARP 555*. Telefon 
44965, după ora 16.

VÎND apartament 2 ca
mere, confort I, cărămidă, 
gaze, beci. Deva Minerului 
52, bloc 4 bis, et. II, ap. 
12, Sîrgeorzan Emil. (2341)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șchiopu 
Pavel, eliberată de Prepa-

rația Petrila. O declar nulă. 
(2339)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Caraso- 
va Elena, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2340)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kurilla 
Gheorghe, eliberată 
Preparația Petrila. O 
clar nulă. (2342)

ANUNȚURI DE FAMILIE

de 
de-

FAMILIA îndurerată anunță încetarea din viață 
după o lungă și grea suferință a soțului, tatălui și 
bunicului

GRIGORE. JIANU

SOȚIA Iuliana anunță cu aceeași durere împli 
nirea unui an de la dispariția scumpului soț 

ROHRIG ALEXANDRU
Inima mea nu te va uita niciodată. (2333)

siune majoră a 
ției actuale.

21,35 Film serial : 
ța (episodul

22,20 Telejurnal 
. color).

22,30 închiderea 
mului.

Vineri, 27

crea- 21,30 Eroi ai construcției 
socialiste în filmul 
românesc — noua via
ță a satului socialist 
în cinematografia 
noastră.

22.20 Telejurnal (parțial
color).

22.30 închiderea progra
mului.
Sîmbătă, 28 iulie

13.30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

mînă (parțial color).
16.20 Orașe peruane.
16,40 Iulie — cronica eve

nimentelor politice.
17,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal (parțial

color).
19.20 Teleenciclopedia.
19,50 Film artistic. Al trei, 

lea salt mortal, 
(premieră 
Producție a 
filme Patru

21,10 Varietăți, 
(color).

22,00 Telejurnal 
color).

22,15 îhtr-un parc... într-ua 
cerdac... (color).

23,00 închiderea progra
mului.

Sentin
el).

(parțial

progra-

iulie

formația 
din Boto-

15,20
15,30
15,50
16,00

16,30

15,00 Telex.
15,05 Muzică cu 

„Armonia11 
șani. 
Ecran de vacanță. 
Viața culturală. ' 
La volan. ’ ' . '
Emisiune în limba
germană (parțial co
lor).
închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (pc).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 împliniri și perspec

tive — 40 de ani de 
mărețe transformări 

/ revoluționare sub con
ducerea partidului — 
azi, județul Galați, 

înaltului 
prestigiu internațio
nal al țării, al pre
ședintelui ei (pc).

21,10 Temeiurile 
cultură 
Spiritul

TV) — 
Casei de 
(color).' 
Varietăți

(parțial

Redocțio fi administrație» i Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu, ar. 2. telefoane: 41662 
secretariat, 41663, 42464 secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N- Bâlcescu, nr. 2, telefon 41365.


