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Mina Petrila, plus 1000 tone în luna august
Prin valorificarea superioară a potenția

lului tehnic ți asigurarea optimă de noi ca
pacități de producție, prin hărnicia mine
rilor, mina Petrila confirmă, zi de zi, încre
derea de care se bucură intre unitățile 
C.M.V.J. După cum ne informează tovarășa 
Aurelia Apostu, din cadrul compartimentu
lui de planificare al minei, de la începutul 
lunii in curs minerii petrileni au expediat 
preparației 1000 tone de cărbune peste sar
cinile planificate. Patru dintre sectoarele

intreprinderii au depășit sarcinile lunii au
gust Cel mai mare plus il înregistrează 
sectorul IV (2200 tone), urmat de sectoarele 
II și V cu cite 1200 tone de cărbune ți sec
torul VI cu 300 tone. In ceea ce privește 
productivitatea muncii, sectorul V înregis
trează o depășire de 300 kg pe post, prin 
activitatea brigăzilor conduse de Jean Ba
ban ți Gheorghe Duca, formații care lu
crează in abatajele cu trepte răsturnate.

Preparatorii — 
la înălțimea exigențelor

deȘi oamenii muncii 
la Întreprinderea de pre
parare a cărbunelui Va
lea Jiului, a căror acti
vitate este dedicată 
nobilării cărbunelui 
mențin realizările la 
velul întreprinderilor 
niere. De la tovarășa
cia Miclea, din cadrul 
compartimentului de pla
nificare al I.P.C.V.J. a- 
flăm că producția netă 
a fost depășită, de la în
ceputul anului, cu 63 000 
tone de cărbune. De

in-
își 
ni- 
mi- 
Lu-

prin 
pre- 
Lu- 
va-

marcat faptul că, 
activitatea bună a 
parațiilor Petrila și 
peni, producția netă 
lorică a fost depășită cu
peste 36 milioane lei. 
Aceste realizări notabile 
au fost obținute în con
dițiile reducerii cheltu
ielilor la 1000 lei pro
ducție marfă cu 7,2 lei, 
ceea ce denotă eficiența 
economică sporită a acti
vității de preparare 
cărbunelui.

Transport operativ
Spicuim din realizările, 

de la începutul lunii, în
registrate de 
de oameni ai muncii 
la Autobaza 
port a C.M.V.J. i 
rile principalilor 
tori se cifrează la: 
lumul mărfurilor 
portate — plus 20 
tă ■ Coeficientul 
tilizare a capacităților — 
plus 8 la sută H Cos
turile totale la 1000 lei 
producție mar
fă transportată — plus 
16 la sută, iar costu
rile materiale, plus 17 la 
sută.

colectivul 
de 

trans- 
Depăși- 
indica- 

: ■ Vo- 
trans- 
la su- 
de u-

de

Vizita ae stat in țara noastră 
a tovarășului Li Xiannian, 

președintele R.P. Chineze 
încheierea convorbirilor oficiale 

dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Li Xiannian

La Palatul Republicii 
s-au încheiat marți după- 
amiază convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Li Xiannian, membru al 
Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele

Chi-

con-
a fost consacrată 

examinării as-

Republicii Populare 
neze.

Ultima rundă de 
vorbiri 
îndeosebi
pectelor majore ale actua
lității internaționale. A 
fost exprimată îngrijora
rea față de încordarea fă
ră precedent la care s-a 
ajuns pe plan mondial, pe
ricolul grav pe care îl pre
zintă pentru pacea lumii 
intensificarea deosebită a

cursei înarmărilor, și, în 
primul rînd, a înarmării 
nucleare, adîncirea deca
lajelor dintre țările boga
te și cele sărace, accentu
area stărilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii.

Apre :imdu-se că proble
ma fundamentală a zile
lor noastre o constituie a- 
sigurarea păcii, oprirea 
cursei înarmărilor, și în

(Continuare în pag. a 4-a)

Înaltul oaspete a vizitat 
întreprinderea de mașini grele București

Tovarășul Li Xiannian, 
membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
președintele Republicii 
Populare Chineze, a vizi
tat, marți dimineața, în
treprinderea de mașini 
grele București — una 
dintre cele mai moderne și 
reprezentative unități 
industriei 
de mașini 
tră.

Vizita la 
treprindere 
a oferit oaspeților 
prilejul de a cunoaște ne-

ale 
constructoare 

din țara noas_

cunoscuta în- 
bucureșteană 

chinezi

mijlocit nivelul tehnic a- 
tins de industria româ
nească constructoare de ma
șini, care realizează as
tăzi produse de mare com
plexitate, competitive pe 
plan internațional, precum 
și de a examina în mod 
direct posibilitățile pe care 
aceasta le oferă în direc
ția unei cooperări largi 
cu R.P. Chineză.

Sintetizînd impresiile 
deosebite din timpul vizi
tei, tovarășul Li Xiannian 
a notat în cartea de onoa
re a întreprinderii: „In
dustria constructoare de

mașini din România a adus 
o importantă contribuție 
la prosperitatea patriei 
dumneavoastră. Vă doresc 
să obțineți succese și mai 
mari in vederea stimulă
rii dezvoltării multilatera
le a operei de construcție 
socialistă1*.

In continuare, șeful sta
tului chinez a făcut o vizi
tă în cartiere noi de locu
ințe ale Capitalei.

☆
In timpul șederii în ța

ra noastră, în zilele de

(Continuare in pag. a 4-a)
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Brigada condusă de
Carol Marton (in imagi
ne), din sectorul II al
minei Bărbăteni, a extras 
suplimentar peste 200 to
ne cărbune cocsificabil 
in luna august.

Foto: T. ALEXANDRU

afirmamUn colectiv pe calea
In ziarul de azi 1 eprofesiona

realizărilor 
acest an, la

ducția netă valorică, eco
nomiile obținute prin re
ducerea cheltuielilor și ce-

I ÎNVAȚAMiNTUL SUPERIOR MINIER 
integrat pe deplin tn dezvoltarea 

bazei de materii prime 
și energetice a societății

■ Din activitatea or
ganizațiilor de tine
ret

■ Vă informăm
(In pag a 2-a)

■ O activitate de sezon, 
dublată de inițiativă ți 
pricepere, iți etalea
ză rezultatele de ex
cepție

■ Programul 
campionatului 
A de fotbal, 
1984-1985.

(In pag. a 3-a)

turului 
diviziei 
ediția

Prin prisma 
obținute, și în 
principalii indicatori ■—
atît la producția destinată 
pieții interne cît și la ex
port — se poate afirma că 
harnicul colectiv al între
prinderii de confecții din 
Vulcan a dobîndit tot mai 
multă maturitate profesi
onală și a făcut pași im
portanți pentru afirmarea lelalte realizări ale colec- 
sa în circuitul economic 
al industriei confecțiilor. 
Pentru o deplină edificare, 
consemnăm că depășirile 
de plan, de 9,6 la sută la 
producția marfă industri
ală și 11,3 la sută la pro-

tnîreprinderea 
de confecții Vulcan

tivului au lost înregistrate 
în condițiile de calitate ce
rute de etapa actuală, fără 
refuzuri din partea bene
ficiarilor interni și externi. 
O mențiune în plus o fa
cem și în legătură cu gra-

dul avansat de înnoire 
producției — de peste 
la sută.

Iată deci, reperele cali
tative care definesc matu
ritatea unuia dintre cele 
mai tinere colective mun
citorești din municipiul 
nostru. Atmosfera pătrunsă 
de răspundere în care se 
desfășoară întreaga acti
vitate a întreprinderii, pri
ceperea muncitoarelor cu 
vechime în ramură', care 
s-au integrat în această

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Politica de transforma
re revoluționară a socie
tății izvorîtă din gîndirea 
înaintată a partidului, a se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a condus ,1a o nouă calita
te și în învățămîntul su
perior minier, adecvată 
contextului generai 
creștere a roiului 
tiv al școlii, pentru 
rarea unei înalte 
tențe profesionale și 
marea unei conștiințe po
litice corespunzătoare e- 
tapei pe care o parcurgem.

Se știe că între 
probleme ale 

. și viitorului, 
locuri se situează 
rarea surselor de 
prime și energie, 
dezvoltare a 
ind condiționată de aceste 
două elemente. Pornind de 
la această cerință, și 
vînd în vedere rolul 
care-1 are Institutul de mi
ne din Petroșani în pre
gătirea specialiștilor care 
activează într-una din ce
le mai importante ra
muri ale economiei noas
tre — industria extracti
vă și de preparare a sub-

de 
forma- 
asigu- 

compe- 
- for-

marile 
prezentului 
pe primele 

asigu- 
materii 

întreaga 
societății fi-

ă-.
.. pe

stanțelor minerale utile — 
cadrele didactice și stu
denții, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, au 
acționat an de an în direc
ția perfecționării forme
lor de integrare a învă- 
țămîntului cu producția, 
cercetarea și proiectarea. 
In spiritul indicațiilor și o- 
rientărilor trasate de se
cretarul general al parti
dului, conceptul modern de 
dezvoltare și perfecționare 
a învățămîntului superior 
și-a găsit un cadru cores
punzător în Institutul nos
tru, prin asigurarea tutu
ror condițiilor cerute de' 
pregătirea multilaterală a 
specialiștilor minieri, che
mați s.î participe efectiv 
la realizarea noii etape 
pe care o parcurge mine
ritul românesc, etapa me
canizării și automatizării 
proceselor tehnologice, a 
punerii în exploatare
zăcămintelor de minereu

Prof. univ. dr. ing. 
Dumitru FODOR, 

rectorul Institutului de mine, 
Petroșani

a

(Continuare in pag. a 2-a)

Contribuții la fondul 
centralizat al statului

Paralel cu activitatea productivă, oameni ai mun
cii, țărani cu gospodării individuale din Petrila își 
aduc contribuția la întregirea fondului centralizat al 
statului, la autoaprovizionarea populației cu produ
se agricole și animaliere. In acest an — ca de fapt 
în toți acești ani — cetățeni ai orașului care se ocu- 

[ pă de creșterea animalelor vor livra' la fondul de 
i stat 1800 hl lapte de vacă și ovine,” 120 tone came 
| bovine, ovine și porcine și 16 tone lîhă. In afara 
i. contractelor încheiate cu statul, foarte mulți locui

tori ai orașului se ocupă de cultivarea terenurilor 
cu legume și zarzavaturi, cu fructe, de creșterea a- 
nimalelor, asigurîhdu-și produse suplimentare bu
năstării lor și a familiilor lor.
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Din activitatea organizațiilor de tineret
In perioada premergătoare marii sărbători na

ționale a poporului român de la 23 August, organi
zațiile de tineret din Valea Jiului au cinstit marele 
eveniment prin numeroase acțiuni de muncă patri
otică și cultural-educative înscrise 
„Educația prin muncă și 
nerații".
Muncă patriotică. In 

suita acțiunilor de muncă 
patriotică în sprijinul pro
ducției, peste 30 de tineri 
de la mina Uricani < 
dat o mină de ajutor la 
dotarea minei cu 10 căru
cioare pentru bandaje și 
20 de cărucioare pentru 
armături. Peste 40 de u- 
teciști de la l.M. Lupeni 
au participat la executa
rea reparațiilor și curățe
niei la unul din silozuri
le de cărbune, precum și 
la descongestionarea ben
zilor 4 și 5 din magistra
la de transport a minei. 
De asemenea, 30 de ti
neri de la l.M. Vulcan 
au,recuperat cuprul de la 
peste 100 ’ml de cablu, 
redînd astfel circuitului 
productiv o importantă 
cantitate de metal folo
sitor.

. ' ' ! sub genericul
pentru muncă a tinerei ge-

Concurs. „Lupeni ’29“ 
și „40 de ani de muncă 
și împliniri" sînt teme
le celor două concursuri 

au organizate la Casa de
cultură a sindicatelor din 
Petroșani de Comitetul 
municipal U.T.C. La cele 
două concursuri au parti
cipat cîte 8 echipaje re- 
prezentînd 
și instituții

Expuneri.
tineri de la ______
nefamiliști al l.M. 
trila au luat parte la ex
punerea pe tema: „Turis
mul și rolul său în edu
cația patriotică, revolu
ționară a tinerei genera
ții".

Alți 60 de tineri t" 
orașul Vulcan au partici
pat la Clubul tineretului 
din localitate la o inte
resantă expunere pe te-

întreprinderi 
ale orașului. 
Peste 50 de 
căminul de 

Pe-

ma: „P.C.R. — forța po
litică conducătoare a în
tregii societăți".

Excursie. Peste 35 
tineri de la I.U.M. 
troșani au luat parte I 
manifestările organizate 
de C.C. al U.T.C. la mo
numentul eroilor de la 
Păuliș, cinstind în acest 
fel memoria celor ce 
s-au jertfit pentru liber
tatea și independența pa
triei. . '

Tabără. La recenta O- 
limpiadă de matematică 
pe ța?ă organizată la
București, a fost prezent 
și un reprezentant al
Văii Jiului. Este vorba de 
Dan Comănescu, elev al 
Liceului industrial din 
Petroșani, Buna sa pre
gătire a fost răsplătită 
prin acordarea unei, meh- 

ț țiuni că i-â .asigurat 
dreptul de participare, la 
tabăra națională de. as- 
tronauiică de Ia Tirgo- 

din vișțe. Un succes ee face 
cinste întregului 
piu !

de 
Pe- 

la

Produse lactate 
peste sarcini

După cum aflăm de la 
tovarășul Vasile Băltăre- 
țu, șeful Fabricii de pro
duse lactate de la Livezeni, 
colectivul de oameni ai 
muncii de la această sec
ție a obținut, de la înce
putul anului, rezultate bu- 

princi- 
econo- 

vor- 
Produc- 
depășită 
Cantita- 

con- 
cu

ne prin depășirea 
palilor indicatori 
mici. Să lăsăm să 
bească cifrele: | 
ția globală a fost 
cu 500 000 lei ■ 
tea de lapte pentru 
sum a fost mai mare 
1560 bl față de sarcini, iar 
cea de produse lactate 
proaspete cu 1230 hl ■ 
Sarcinile de plan la brîn- 
zețurl au fost depășite cu 
42 tone. (M.B.)

Dna pe reclamă, alta în realitate
De regulă orice unitate 

comercială, prin interme
diul reclamelor, avizează 
clienții despre posibilită
țile pe care le are. Un lu
cru bun, dealtfel, ținînd 
seama de faptul că lămu
ririle date fiecăruia ar ră
pi din timpul necesar bu
nei serviri. Acest obicei 
s-a încetățenit și la beră
ria „Straja" din Lupeni.

Reclame frumoase, 
indicații precise te 
temă, chiar de la 
despre specificul 
Numai că lucrurile
află doar pe reclamă 
exemplu un „meniu 
piei"

cu 
pun în 
intrare, 
unității, 
bune se 

De 
com

asa cum se poate

citi — ar trebui să conți, 
nă trei feluri de mîncare. 
Cel puțin după toate regu
lile bunei serviri. Aici, 
însă, de obicei, are doar 
două. Și cam tot aceleași. 
Iată un singur exemplu de 
asemenea „meniu com
plet": felul I — ciorbă de 
varză; felul II — sărmălu
țe în foi de varză; la felul 
111 nu e scris nimic.

Calitatea servitului și di
versificarea produselor cu
linare trebuie să facă o- 
biectul unor serioase ana
lize în această unitate co
mercială.

Gh. BOZU, corespondent

Un colectiv pe calea 
afirmării profesionale

preocupări s-au referit Au
rica Fornăde, ' Mioara 
Strună, Eugen Narița, A- 
dela Matei, Vatica Dogafu, 
sing. Constantin . Bădules- 
cu și'ing. Mircea Negru, 
directorul comercial al în
treprinderii, care au evi
dențiat importante resur
se interne menite să con
tribuie la îmbunătățirea 
pe mai departe a realizări
lor.

Succesele tînarului. si to
tuși experimentatului co
lectiv al. Întreprinderii de 
confecții din Vulcan ple
dează de la sine pentru 
o cerință desprinsă din o- 
rientarea generală a pro
ducției bunurilor de con
sum. Ne referim la dezvol
tarea capacității dș pro
ducție a întreprinderii 
atît pe seama perfecționa- ; 
rii. tehnologiilor, a orga-, 
nizării .superioare a pro
ducției și creșterii gradu
lui de specializare pe ope
rații, «cît și prin crearea de 
noi locuri de muncă . — 
astfel în cit, realizările aces
tui harnic: și priceput co
lectiv să se înscrie în pas 
cu întreaga dinamică a 
industriei . confecțiilor ro
mânești.

(Urmare din pag. 1)

a-

inimici-

(Urmare din pagina 1}

G. CHIRVASA
____ ___ 7

Ld Uzina de , prepara
re a cărbunelui din Lu
peni se acționează intens 
pentru Ca recepționârea și 
prepararea cărbunelui 
brut să se facă ir, . mod 
corespunzător. Acesta este 
și subiectul discuției din
tre maistrul 
tia și loan 
din cei mai 
ratori.

Petru Șan- 
Ciora, unul 
buni prepa-

unitate pentru a întări co
lectivul și a sprijini for
marea tinerelor, cadre,, am
biția și spiritul de dăruire 
dovedite în învingerea u- 
nor greutăți ău făcut ca 
lună de lună, și cu fiecare 

bot de produse ieșit pe poar
ta fabricii să se înainteze 
tot mai sigur pe calea 

, firmării profesionale.
Colectivul întreprinderii 

privește cu exigență, și în 
continuare, sarcinile aces
tui an. Din dezbaterile pri
lejuite de adunarea repre
zentanților oamenilor mun
cii pentru semestrul II s-a 
desprins dorința colecti
vului de a consolida suc
cesele de pînă acum și de 
a acționa pentru îmbogă
țirea experienței acumu
late, Atenția . ' 
este îndreptată spre folo
sirea cu și mai bune re
zultate a capacității , de 
producție, forței de mun
că și timpului de lucru, 
creșterea gradului tehno
logii ai producției, : opti
mizarea introducerii, mo
delelor noi, prin scurtarea 
termenelor, de intrare în 
fabricație. La asemenea

pri ori tară

fon, ta.ragot-ete.)> și o clasă, 
specială pentru fanfară 
(trompetă, bas figorn și 
percuție). In afara cursuri-- 
lor deschise la- sediile din 
Petroșani, Lupeni și Deva, 
în-- funcție. ' "- de solicitări, - 
școala se angajează să în
ființeze clase și în alte 
orașe ale Văii. înscrierile- 
celor care doresc să-și
îmbunătățească și ' perfec-

‘ l artistic 
se desfășoară pînă în’ ju
rul datei de 15 septembrie.

■ Pregătiri pentru noul 
an școlar artistic. Noul 
an de învățămînt anunță, 
pentru Școala populară 
de artă din Petroșani, 
cursuri de instructori ar
tistici la specializările: ac
torie, regie artistica și" de 
film, brigăzi artistice, pic
tură, grafică, dansuri popu
lare, moderne și de socie
tate. De asemenea, vor 
funcționa clase pentru . ționeze. orizontul 
artiști amatori „instrumen
tiști (vioară, violoncel, pian, 
'clarinet, acordeon, saxo- (I.V.)

r
I

in organizarea fazelor de 
masă . și pe întreprinderi a 
concursurilor.

are 
a- 
în 
în 
de

Ve-

LA LUPENI, consiliul o- 
rășenesc al sindicatelor 
în preocupări o amplă 
naliză asupra modului 
Care s-au desfășurat 
'acest an concursurile 
protecție a muncii, în
derea creșterii- eficienței

* acestei activități în proce-
• sul ele producție. Analiza 
I este preconizată, să se des- 
I fășoare cu o. largă partiei- l pare a cadrelor implicate

de 
stu- 

în-

■ tehnologice miniere, 
; ;dernîzafea'\și mocani ză

rea tehnologiilor si 
coselor de 
erărilor miniere de 
chidere , și, pregătire; 
neralizarea 
perforat tip TMP-2, IMP-1 
în condiții de mină și ca
rieră; înregistrarea de 
noi contribuții la imbună-

pro-
susținere a lu- 

des-
ge- 

instalațiilor de

mari de gaze, precum și 
efeciuarea/de cercetări eu 
caracter' eeonomico-social 
privind evoluția economi
că și socială a Văii Jiului, 
în diferite perioade, și
cu privire la moderniza-

' rea inyățămîntului supe
rior minier, în perspectiva 
anilor 1985—1990.

In ultimii ani, în cadrul

■ cu ' conținuturi săi a< e, v a- 
lorificării integrale a re
surselor de cărbune situa
te în condiții geologice deo
sebit de grele, sau imobi
lizate în pilierii de ’ si
guranță. Activitatea de in
tegrare, desfășurată 
cadrele didactice și 
denții Institutului s-a
scris în problematica ge- ' 
nerală a industriei minie
re și. a fost ; orientată spre 
soluționarea și rezolvarea . ■ 
unor teme de‘ deosebită 
importanță, solicitate de 
unitățile miniere, de pre. 
parare și constructoare de 
utilaj, mjnier, făcînd să 
crească șl pe această cale 
prestigiul înv ățămîntului

■ superior mi:iier - romanesc, ' 
rolul și contribuția sa în <r-

. contextul general al so- , 
vietății. ' ’ vT

In ultimii ani, cerceta-, . 1 
rea noastră științifică a << 
cuprins o tematică foarte .' 
variată și complexă, o 
rientată pe direcții priori- terii fiabilității 
tare, ca: valorificarea,, și 
introducerea în circuitele e- 
conomice a unor noi ma
terii prime energetice și 
minerale, cu aplicabilita
te în Valea Jiului, Anina, 
Șuior, in bazinele carbo
nifere pentru lignit; per-, 
fecționarea metodelor și 
procedeelor de preparare; 
mecanizarea proceselor

WZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZi  
-jt.

1NVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR MINIER 
integrat pe deplin in dezvoltarea 

bazei de materii prime 
și energetice a societății

V

tualitate, ale industriei 
noastre miniere s-a reu
șit ea an de an planul va
loric al Institului pentru 

. activitatea de cercetare să 
fie realizat și depășit.

Prin măsurile luate in 
cadrul catedrelor, materi
alizate prin cuprinderea 
în studiu a unor teme - ee 
au necesitat și necesită o 
rezolvare complexă s-a 
reușit ca în ultimii ani in
dicatorul eficienței econo
mice a. cercetării, să creas
că substanțial, atingîridu- 
se o productivitate de a- 
proape 60 000 lei pentru 
fiecare cadru didactic, pro
ductivitate competitivă eu 
cea care se obține în insti
tutele cu profil de cerce
ta re-proieetare.

Cadrele didactice și stu
denții Institutului nostru 
vor păși în noul an uni
versitar eu hotărîrea de

O PREOCUPARE identi
că este înscrisă și pe agen
dă comitetului de sindicat 
și consiliului oamenilor 
mumii de la l.M. Aninda- 
sa. In cadrul unei mese 
rotunde vor fi dezbătute 
căile și metodele folosite 
în întreprindere pentru e- 
duearea și instruirea ■ per
sonalului muncitor, în ve
derea respectării cu stfic-

tățiriie constructive a- 
dusp unor mașini și utila
je^ miniere în vederea re- 

i ducerii importurilor și creș- 
acestora;

. organizarea științifică a 
. producției și a muncii., prin 
introducerea in cadrul u- 
nităților de producție și 
proiectare a tehnicii mo
derne de calcul; soluțio
narea unor noi probleme 
ale tehnicii securității 
prin exploatarea în depli-

toțe a normelor de protec
ție a muncii.

♦--------
PRIN STIMULAREA spi

ritului de bună gospodă
rire și intensificarea acțiu
nii de recuperare a ma
terialelor refolosibile, Ia 
Întreprinderea de "confec
ții din Vulcan ău fost ob
ținute economii de peste 
120 mii lei. Aceste econo
mii au căpătat o finalitate 
concretă, prin producerea 
unui mare număr de fuste, 
bluze și pantaloni pentru 
copii și adolescenți.

luate în studiu și rezolva
te pe bază de contract, 
peste 150 teme, din care 14 
din planul de ■ stat nomi
nalizat, 72 din planul de
partamental al ministe
relor minelor, construcției 
de mașini și metalurgiei', 
iar . 64 din planurile intere 
ne ale unităților economi
ce;

Pe lingă contribuția a- 
....... . . dusă de cadrele didactice
nă siguranță a Urâtelor de la rezolvarea unor proble- 
cărbune cu conținuturi me majore, și de primă ac-

Institutului nostru au fost a-și spori eforturile pen-. . tț.u ca __ jn parajej cu
procesul de învățămînt — 
să sporească și în continua
re contribuția și eficiența 
cercetării științifice pro
prii, să fie găsite noi for
me de integrare a cercetă
rii cu producția, pentru a 
răspunde astfel sarcinilor 
crescînde ce ne revin în 
contextul dezvoltării in
dustriei extractive și întă
ririi bazei de materii pri
me șl energetice a țării.

h !«■■> K

DUPÂ LUCRĂRI 
au început în urmă eu 
proximativ o lună, la clu- ,te ?ntaJ 'r'! disciplinei și 
bul sindicatelor din Lu
peni au fost terminate re
cent ample operațiuni de 
renovare,* In urma acestor 
lucrări, clubul dispune de 
o utilă și elegantă sală de 
festivități precum și de 
săli de repetiții pentru for
mațiile artistice. In fața 
clubului s-a amenajat, tot-

util

care LA MINA DÎLJA, în O BUNA IMPRESIE fa- 
a- urma acțiunilor consacra- ce de-cîtva timp la restau- . 

te întăririi disciplinei și rantul magazinului univer- :.| 
îmbunătățirii climatului sal „Jiul" din ' ’

cunoscuta formqțiă de mu
zică ușoară Raid Rock. Cu 
un repertoriu bogat și in- 
tr-o interpretare de . ținută, 
orchestra întregește- în mod 
plăcut ambianța localului.

odată, un frumos și 
parc. (Al. Tătar) '

' de muncă, raportul din- 
■ tre muncitorii intra ți și 
! ieșiți din întreprindere 
• este în favoarea celor 
, dinții. De la începutul a- 

nului au fost încadrați pes
te 450 de muncitori, din 
care 216 calificați, și au 
părăsit întreprinderea cu 
100 mai puțini. Cu un e- 
fort în plus, procentul ce
lor stabilizați poate să 
crească și mai mult.

favoarea

Petroșani,

I
V
I
I

Rubrică realizată 
Ion MUSTĂTA
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inițiativă>O activitate de sezon, dublată de 
și pricepere, își etalează rezultatele

Pentru cititorii _____
sați poate de modalitatea 
de amenajare, prezint pe 
scurt, eîteva noțiuni: după 
procurarea miceliului (să- 
mînța de ciuperci) de la 
Craiova am format un a- 
mestec de cioeălăi de po
rumb • tocați, paie de 
grîu (de asemenea tocate) 
ți rumeguș. Acest anies- 

. tec — circa 6 tone — se 
fierbe 4—5 ore la o tem
peratură de SO grade după 
care la 25 grade se ames
tecă cu 5'la sută lapte de 
var și 2—3 kg de fiecare 
sută, znieeliu. Se așează în 
lădițe, tapițate eu folie de 
polietilenă, și se acoperă, 
folia fiind găurită. . Tem
peratură, între . 18—22 gra- 
de C. După aproximativ eu fructele de. pădure cum Pctiu Păun.

zile, cînd se produce stați, acum cînd se apro- Alexandru TATAR

‘ Pe harta economică a 
municipiului nostru, „Cen
trul de prelucrare și va
lorificare a fructelor de 
pădure Iscroni" nu este 
chiar o noutate. Dimpotri
vă, de ani și ani de zile, 
colectivul unității .(con
dusă acum de tînărut E- 
mil Părău) raportează suc
cese deosebite, „produsele" 
...naturii, achiziționate aici, 

■ lUînd drumul spre diferite 
țări, exportul fiind o latură 
de bază a activității de 
aiei. •

Nouă este optica acestui 
colectiv despre muncă, 
continua căutare, conti
nuul neastîmpăr pentru a 
folosi cît mai judicios 
timpul de lucru, de a fo
losi. cît mai. eficient spa- 

’■ți'ul de care beneficiază u- 
initatea. Rodul acestui-nea-- 
' stîmpăr (în sensul bun al 
s cuvântului), se concreti- 
l zează, doar din luna mai 
încoace, într-o recoltă de 
peste 600 kg de bureți de 
fag (de cultură) — termen 

...științific „Pleurotus . as-
' tfeatus". recoltă obținută 
diri propria ciuperCăție, a- 
menajată aici.- Despre ea. 
detalii ne-a oferit șeful 
unității. ■

j — Activitatea
concentrează în mod deo
sebit in lunile 
cînd, din iulie nînă în sep
tembrie achiziționăm fructe 
de pădure. Pentru restul 
timpului avem alte activi
tăți auxiliare. De aceea, 
ne-ani gîndit să găsim o 
activitate specifică, pentru 
a putea utiliza./ rațional - 
timpul, dar și de a folosi 
cît mai eficient spațiul de 
care dispunem.- Așa a luat 

„ființă ciupercăria, pe . o 
suprafață de circa 60 mp 

•• de unde, iată, am și recol
tat deja peste 600 kg de 
bureți, achiziționați de în
dată de J.A.C.C.V.J.

noastră se

de vară.

intere- îinpînziieaacestui compost 
se produce un „șoc termic", 
scăzîndu-se temperature, 
timp de 7—8 zile, cu 5—7 
grade C. Apoi se „reface" 
temperatura normală. Du
pă 30—35 zile apar primii 
„bufoni", .moment în care 
se taie folia, .. compostul se 
scoate din lădițe, punîn- 
du-se pe rafturi. Se în-' 
cepe udatul cu' apă', pul
verizată fin. Umiditatea 
sp menține la 80 la sută, 
udîndu-se de 1—2 ori pe 
zi. După -5—6 zile începe 
recoltarea. Aceasta, . pe 
scurt. In rest, răbdare, pa
siune și... dorința de a face 
un lucru util.

— Ceea ce și reușiți. Dar

de Excepție
luna, au-

Nereguli ce periclitează 
siguranța traficului rutier

acnizițio-
De atunci
12 000 kg

pie- de șfirșit și 
gust ?

— Arh început 
narea la 23 iulie, 
am primit peste
afine negre și peste 28 000 
kg zmeură. '
; — Ne-ăți vorbit despre 
activitatea, dumneavoastră. 
Dorim însă și numele oa
menilor...

• — Ei sînt: Eleonora Cris- 
tea, Aurică Drăgancea, 
Ion Diaconii, Ana Coldea, 
Ilona Daniel, Ioana Pri- 
moiiin, Maria Prața, .Elena 
Marian — lucrători, pre
cum și cei doi Conducători 
auto care aduc fructele de 

. pădure achiziționate la 
- bază, respectiv ..Ion Rusesc

Cu eîteva zile în urmă, însoțiți de locotenentul 
Petru Pădureanu, plutonierul Zamfir Banco.ș și ser
gentul major Florin Neagu de la miliția orașului 
Uri câni, am organizat un „filtru-total" în zona Uri- 
cahi — Valea de Brazi, Cîmpu lui Neag. Am urmă
rit cum se desfășoară traficul rutier, cum respectă 
conducătorii auto legile în vigoare privind circulația 
pe drumurile publice, starea tehnică. a autovehicu
lelor. Iată pe scurt constatările noastre.

Foto: Robert TAVIAN

Activitate intensă în ciupercăria proprie a „Centrului de prelucrare și valorifica
re a fructelor de pădure din Iscroni".

Lipsesc revizorii și rșvizia 
tehnică?!

Este oprit autotransportorul 31 TM 6335, condus 
de Dan Roman. Sînt depistate defecțiuni la meca
nismul de direcție. Se constată că mașina nu a mai 
fost revizuită tehnic din data de 11 iunie a.c. (!?). 
„Nu avem revizori tehniâi la garajul I.D.P. Livezeni. 
Jn lipsa acestora, pentru a putea pleca în cursă, 
ing. Despa ne-a dat dispoziția de a semna noi foile 
de parcurs in locul revizorului tehnic” — ne spune 
conducătorul auto Dan Roman. Autobasculanta 31 
BH 1903 condusă de Mircea Bara, aparținînd de 
U.M.T.C.F. Oradea, șantierul din Uricani al I.F., 
prezenta joc mare la capetele de bară de la levierul 
de comandă și defecțiuni la sistemul de frînare. De 
o săptămînă de cînd conducătorul auto lucra la a- 
menajarea depozitului I.F. din Uricani, nu a „văzut" 
revizie și revizor tehnic. .

; Abateri grave pentru care cei în culpă trebuie 
să răspundă ! . ...

Adepți ai lai Bachus
Conducătorul auto , (fost) Nicolau Virgil Padura

ru, nu 'a ezitat să urce la volanul . autocamionului 
24 B 5565, proprietatea I.F.L.G.S. (întreprinderea de 
forări și lucrări geologice speciale) București, fiind 
într-o avansată stare de ebrietate. Acum va avea 
destul-timp să mediteze la fapta comisă care a cons
tituit un grav pericol pentru siguranța circulației.

I.a trommel-coneasorul carierei Cîmpu lui Neag, 
au fost testați cu fiola alcoolscop mai mulți mun
citori. Dintre cei testați, reactivul fiolei în care a su
flat electricianul Ștefan Rus s-a înverzit puternic, 
dovadă că nu cu mult timp în urmă consumase o 
apreciabilă cantitate de băutură. ' -.

Cei doi adepți ai lui Bachus urmează a da soco
teală în fața legii pentru faptele comise.

Ștefan NEMECSEK, 
cu sprijinul miliției orașului 

Uricani

Foțțai Programul turului campionatului diviziei naționale A, ediția 1984—1985
ETAPA I (duminică, 2 septembrie)

Steaua ș- F.C. Argeș -------
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș ——-
Politehnică lași — Chimia Rm. Vilcea ——
Jiul Petroșani — F.C. Olt —
F.C.M. Brașov — F.C. Baia Mare -------
F.C. Bihor - Corvinul Hunedoara —

. .Politehnica Timișoara - S.C. Bacău ----
Gloria Buzău — Sportul studențesc -------

..Universitatea Craiova — Rapid —-----
ETAPA A ll-Â (miercuri, 5 septembrie)

Sportul studențesc - Politehnica lași —----
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov —r 
Rapid — Jiul Petroșani ----- —
A.S.A.* Tg. Mureș F.C. Bihor -------
Chimia Rm. Vilcea — Steaua -------
F.C. Baia Mare — Universitatea Craiova-------
F.C. Olt — Dinamo ——
Corvinul Hunedoara — Pălit. Timiș. -----
S.C. Bacău - Gloria Buzău -------

ETAPĂ A III-A (duminică, 16 septembrie)
A.S.A, Tg. Mureș — Jiul Petroșani ---- —
Steaua — F.C. Baia Mare -----—
Gloria Buzău — F.C. Argeș -------
F.C.M. Brașov - Sportul, studențesc -------
Universitatea Craiova — S.C. Bacău ------
Poli. Timișoara — Chimia Rm. Vilcea ---- —
F.C. Bihor - Rapid -------
Politehnica lași - F.C. Olt ------
Dinamo — Corvinul Hunedoara ------

ETAPA A IV-A (duminică, 23 septembrie)
4 F.C. Olt - Corvinul Hunedoara ------

F.C. Argeș - Politehnica Timișoara ------
Steaua — Rapid ------
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș ------
Universitatea Craiova - Politehnica lași------
Sportul studențesc - Dinamo ---- —
Jiul Petroșani — F.C.M. Brașov ------
Gloria Buzău — Chimia Rm. Vilcea ---- —
F.C. Baia Mare - F.C. Bihor ------

ETAPA A V-A (miercuri, 26 septembrie)
Chimia Rm. Vilcea — S.C. Bacău ------
Rapid — F.C. Olt ——■

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare ---- —-
Politehnica lași - Steaua -------
Corvinul Hunedoara — Gloria Buzău - ——
F.C. Bihor - Jiul Petroșani ——-

, F.C. Argeș —.Dinamo -■ -------
F.C.M. Brașov — Politehnica Timișoara ——
Sportul studențesc - Univ. Craiova —

ETAPA A VI-A (duminică, 30 septembrie)
F.C. Baia Mare - Rapid -----—
F.C. Olt — F.C. Argeș ———
Dinamo - Chimia Rm. Vilcea - -----
Corvinul Hunedoara - A.S.A. Tg. Mureș —----
F.C.M. Brașov — Politehnica iași — -----
Steaua — Gloria Buzău ■ -

. Jiul Petroșani — Sportul studențesc —---- ;
S.C. Bacău — F.C. Bihor —----
Politehnica Timiș. - Univ. Craiova ——

ETAPA A VII-A (duminică, 7 octombrie)
Universitatea Craiova — Dinamo -------
Politehnica lași - Politehnica Timiș. —-----
F.C. Argeș - S.C. Bacău —-
Rapid - F.C.M. Brașov ———
Chimia Rm, Vilcea — F.C. Bihor -------
Sportul studențesc — F.C. Baia Mare —-— 
Gloria Buzău — F.C. Olt --------
A.S.A. Tg. Mureș —. Steaua -------
Jiul Petroșani — Corvinul Hunedoara ---- -—

ETAPA A VIII-A (duminică, 14 octombrie)
F.C. Bihor - F.C.M. Brașov - -------
S.C. Bocău — Corvinul Hunedoara -------
Gloria Buzău - Universitatea Craiova —-----

’ F.C. Olt — F.C. Baia Mare -------
Sportul studențesc — Steaua -------

- Politehnica Timișoara — Jiul Petroșani.------
A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. Vilcea------
Politehnica lași — F.C. Argeș ------
Dinamo — Rapid ——

ETAPĂ A IX-A (duminică, 21 octombrie)
Politehnica limișoara - A.S.A. Tg. Mureș------
F.C. Argeș — F.C. Bihor -------
Dinomo — Politehnica loși ------
F.C.M. Broșov — Gloria Buzău ------

-ș Chimia Rm. Vilcea - Rapid , -------

Universitatea Craiova — F.C. Olt 
Steaua — Jiul Petroșani
F.C. Baia Mare - S.C. Bacău 
Corvinul- Hunedoara — Sportul stud.

ETAPA A X-A (duminică, 28 octombrie) »
Jiul Petroșani — F.C. Baia Mare -__ —
Sportul studențesc '- F.C. Bihor ; —__
Corvinul Hunedoara — F.C. Argeș —-----
A.S.A. Tg, Mureș - Univ. Craiova----- -
S.C. Bacău - Politehnica lași' — —
Gloria Buzău - Dinămo ——
F-C. Olt — Chimia R.m. Vilcea ——
Rapid — Politehnica Timișoara -—■—
F.C.M. Brașov - Steaua -------

ETAPA A Xl-Ă ' (duminică, 4 noiembrie)
Politehnica Timișoara — Sportul stud. -------
Steaua — Corvinul Hunedoara —-----
F.C. Bihor — F.C. Olt -------
Dinamo — S.C. Bacău VI—
F.C. Argeș - A.S.A. Tg. Mureș ———
Politehnica lași — Rapid . ■ — - -----
F.C. Baia Mare - Gloria Buzău - -----
Chimia Rm. Vilcea — F.C.M. Brașov - -----
Universitatea Craiovo - Jitii Petroșani------

ETAPA A Xll-A (duminică, 11 noiembrie)"
F.C. Bihor - Gloria Buzău 
Politehnica Timișoara - F.C. 
A.S.A. Tg. Muieș — F.C.M. 
Corvinul Hunedoara — Poli. 
Rapid — Spoitul studențesc 
Chimio Rm. Vilcea - F.C. Baia Mare ------
S.C. Bacău — Jiul Petroșani ------
Steaua — Dinamo , -.

■ F.C. Argeș - Universitatea Craiova ——

ETAPA A XIII-A (duminică, 18 noiembrie)
F.C.M. Brqșov - S.C. Bacău ------
Sportul studențesc. - F.C. Argeș ——-
Politehnica lași - F.C. Bihor ------
Rapid - A S A. Tg. Mureș ------
Univ. Craiova - Chimia Rm. Vilcea -----
F.C. Olt - Steaua ---- -
F.C. Boio More - Corvi«ul Hunedoara-----

Olt
Brașov 
lași

Gloria' Buzău — Politehnica Timișoara------
Jiul Petroșani — Dinamo ------

ETAPA A XIV-A (duminică, 25 noiembrie)
Steaua — Politehnica Timișoara -------
F.C. Olt - A.S.A. Tg. Mureș ——
S.C. Bacău — Sportul studențesc - -----
Politehnica lași — F.C. Baia Mare —- 
Gloria Buzău — Jiul Petroșani . ----------
Corvinul Hunedoara — Rapid <—-r-
Universitatea Craiova — F.C. Bihor
Dinamo — F.C.M. Brașov ------
F.C. Argeș — Chimia Rm. Vilcea -——

ETĂPA A XV-A (duminică, 2 decembrie)
F.C. Baia Mare — F.C. Argeș ------
Politehnica Timișoara — Dinamo -------
Jiul Petroșani — Politehnica lași ------

■ F.C. Bihor — Sicriu a ------
Chimia Rm. Vilcea - Corvinul Huned. — 

i F,C.,M. Brașov — Universitatea' Craiova ——-
Rapid — S.C. Bacău -------
A.S.A. Tg. Mureș - Gloria Buzău ------

, Sportul studențesc - F.C. Olt ——

ETAPA A XVI-A (duminică, 9 decembrie)
A-S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc------
Gloria Buzău — Politehnica lași ------
Dinamo - F.C. Bihor ------
Chimia Rm. Vilcea - Jiul Petroșani ------
Steaua - Universitatea Craiova ------
F.C. Olt - S.C. Bacău ------
Corvinul Hunedoara - F.C.M. Brașov ------
F.C. Argeș — Rapid ———-
Politehnica Timișoara - F.C. Baia Mate------

ETAPA A XVII-A (duminică, 16 decembrie)
F.C.M. Brașov - F.C. Olt e.. m ------
Jiul Petroșani - F.C. Argeș ------
Rapid - Gloria Buzău - ----

- . Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș ------
- F.C. Boia More - Dinamo —

Bihor - Politehnica Timișoara —
Bacău - Steaua —

Universitatea Craiova — Coivinul Huned. —
Sportul studențesc — Chimia Rm. Vilcea —■



Vizita de stat în țara noastră
e Li Xianniana tovarășului

încheierea convorbirilor oficiale dintre tovarășul

f (Urmare din pag. I)
Nicolae Ceaușascu și tovarășul Li Xiannian
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40 de ani de istorie 
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Expoziția „Dezvol
tarea economică și 
socială a Români- 
ei,‘, g
Drag mi-c 
românesc — 
că populară.
Țara întreagă 
tîmpină

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie; Ringul; Unirea: 
Nu am ucis; 
Lisca.

PETRILA: 
călătoriilor.

LONEA: Pierdut prin
tre cei vii.

ANI NO AS A: ' Limita 
dorințelor.

VULCAN: Călăuza Pa
nă albă.

LUPENI: Naufragiul.
URICANI: Gară 

tru doi, I—II.

TV

plaiul 
muzi.

în-
Congresul 

al XIII-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân-;,'
Unitatea tuturor 
cetățenilor patriei 
în jurul partidului, 
al secretarului său 
general — temelia 
de granit a socie
tății noastre.

21,00 Film artistic: 
„Excursie ciudată" 
(color). 
TV. Producție 
studiourilor 
slovace.

22,20 Telejurnal 
color). -

se facă totul pentru opri
rea amplasării rachetelor 
americane cu rază medie 
de acțiune și a contramă-

... .... •
pentru pentru reluarea negocie-

concre- rilor dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale 
Americii, în vederea rea
lizării unui acord care să 
ducă la eliminarea rache
telor cu rază medie de 
acțiune și, apoi, a tuturor 
armelor nucleare de pe 
continent, pentru realiza
rea ținui sistem trainic de 
securitate și colaborare în 
Europa.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian 
au subliniat necesitatea 
de a se acționa pentru so
luționarea pe cale politică, 
prin negocieri, a tuturor 
stărilor de conflict și răz
boi din diferite regiuni, în 
interesul popoarelor res
pective, al cauzei păcii și 
stabilității în întreaga 
lume.

In cadrul convorbirilor, a 
fost relevată, de ase'menea, 
însemnătatea 
subdezvoltării, a 
rii decalajelor 
rile sărace și cele bogate, 

dg convenirii unei soluții ge
nerale cu privire la dato
ria externă a țărilor 
curs de 
mitarea

primul rînd, a înarmărilor 
nucleare, s-a subliniat că 
se impune să se acționeze surilor nucleare ale U.R.S.S., 
cu toată hotărîrea 
trecerea la măsuri 
te de dezarmare, 
apărarea dreptului funda-

i mental al oamenilor, 
: popoarelor la viață, 
xîstență liberă și 
ia pace, A fost, totodată, 

: relevată însemnătatea 
' pectării neabătute, în ra
porturile dintre state, 
principiilor deplinei 
lități în drepturi, indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în 

■ treburile interne, avanta- 
; •jului reciproc, renunțării 
Ia forță și la amenințarea 
cu forța, importanța ga
rantării dreptului fiecărui 
popor de a-și alege de si
ne stătător calea dezvol

tării economico-sociale.
In cursul convorbirilor, 

s-a relevat situația gravă 
care s-a creat pe continen
tul european ca urmare a 
amplasării de către S.U.A. 
a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și 
a trecerii la aplicarea con- 
tramășurilor nucleare 
către Uniunea Sovietică. 
Cei doi șefi de stat au a- 
rătat câ este necesar să

pentru

al 
la e- 

demnă, 
' >, 
res-

a
ega-

lichidării 
elimină- 

dintre ță-

dezvoltare, la 
dobînzilor.

în 
li

re-

structurarea sistemului 
financiar-bancai- mondial, 
pentru așezarea relațiilor 
dintre state pe baze echi
tabile, pentru instaurarea 
noii ordini economice in
ternaționale. Totodată, a 
fost evidențiată importan
ța intensificării coope
rării dintre țările în curs 
de dezvoltare, în interesul 
consolidării independen
ței lor politice și economi
ce.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu ,și Li Xiannian 
au subliniat cu satisfac
ție că pozițiile Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Populare Chineze 
sînt identice sau foarte 
apropiate în ceea ce pri
vește căile și modalități
le de soluționare a prin- 
cipalelor probleme care 
stau în fața popoarelor 
lumii. In acest cadru, a 
fost reliefată hotărîrea ce
lor două țări de a intensi
fica conlucrarea dintre ele 
pe plan internațional, în 
interesul promovării po
liticii de pace, independen
ță și largă cooperare între 
națiuni.

Totodată, a fost expri
mată voința celor două 
țări de a face totul pen
tru amplificarea conlucră
rii bilaterale, îndeosebi pe

plan economic, în condiții 
reciproc avantajoase, prin 
extinderea schimburilor 
comerciale și adîncirea co
operării în producție, pe 
baza unor acorduri 
țelegeri pe termen 
In acest scop, s-a 
să fie intensificate 
cierile dintre 
de resort din 
țări, în vederea realizării 
unor înțelegeri care să a- 
sigure valorificarea de
plină a posibilităților pe 
care le oferă economiile 
în continuă dezvoltare ale 
României și Chinei.

In cadrui convorbirilor, 
s-a relevat importanța deo
sebită a dialogului româ- 
no-chinez la cel mai înalt 
nivel care a dat, de fie
care dată, impulsuri hotă- 
ritoare dezvoltării rapor
turilor de strînsă conlu
crare dintre cele două parti
de, țări și popoare, a con
tribuit în mod decisiv la 
cimentarea prieteniei tra
diționale dintre ele, 
continua apropiere și 
țelegere reciprocă.

Convorbirile s-au 
fășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de de
plină. înțolegere și stimă 
reciprocă.

și Sta
lling, 

hotărît 
nego- 

ministerele 
cele două

20,00

pen.

Telex.
Clubul tineretului. 
Emisiune în limba 
maghiară (parțial 
color). .
Telejurnal (parțial 
color).

Premieră 
a 

ceho-

(parțial

la 
în-

des-

AUTOBAZA

PETROȘANI

înaltul oaspete a vizitat 
întreprinderea de mașini grele 

București
(Urmare din pag. 1) liste ca fiind „o lucrare

•----------------------------------- grandioasă, o strălucită re-
24—26 august, tovarășul Li alizare a eroicului 
Xiannian a mai vizitat u- 
nități economice și sociale 
în județul Constanța;

Vizitînd Canalul Dună
re — Marea Neagră, tova
rășul Li Xiannian a apre
ciat această măreață cons
trucție a României socia-

Depunerea unei coroane 
de flori la Monumentul eroilor

popor 
român. Aceasta, a subliniat 
oaspetele, reprezintă o ma
re victorie obținută de po
porul român, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu".

Marți dimineața, tovară
șul Li Xiannian, membru 
al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președin
tele Republicii Populare 
Chineze, a depus o coroa-

La sosire, o gardă mili
tară a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii So
cialiste România și Repu
blicii Populare Chineze.

După depunerea coroanei 
nă de flori la Monumentul de flori, a fost păstrat un

Cei prezenți au vizitat 
apoi rotonda monumentu
lui.

cu sediul în Petroșani, str. M. Eminescu nr. 
22, județul Hunedoara, încadrează direct sau 
prin transfer următoarele categorii de perso
nal muncitor, pentru platformele din Cîmpu 
lui Neag și Lupeni

— conducători auto cu activitate în con
ducerea de autovehicule de peste 5 ani

— mecanici auto — categoria II—VI
sudori, tinichigii auto, categoria II—VI

— buldozeriști și cxcavatoriști cu mini
mum 2 ani lucrați pe utilaje*

— mecanici de întreținere și reparații u-
ă ; > , țili^e categoria II—VI ’

— sudori electrici și autogenî cu minimum > 
ani de activitate în specialitate.

Condițiile de încadrare în muncă sînt cele
prevăzute de Legea 12/1971 și 57/1974.

2

eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patri
ei, pentru socialism.

moment de reculegere.

Mica publicitate

Manifestări omagiale, consacrate celei de-a 
40*a aniversări a Eliberării României

MOSCOVA 28 (Agerpres) 
— La Biblioteca de istorie 
din Moscova a fost deschi
să o expoziție de carte ro
mânească.

La loc de frunte sînt ex
puse opere din gîndirea so- 

'cial-politică a secretaru
lui general al Partidului 
Comunist Român, pre-

ședințele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt, de asemenea, pre
zentate lucrări privind dez
voltarea ascendentă a re
lațiilor de prietenie și co
laborare dintre România 
și Uniunea Sovietică.

De asemenea, în Capita
la Uniunii Sovietice a a- 
vut loc vernisajul unei ex
poziții de pictură, iar la 
întreprinderea de plăci 
prefabricate din beton, din 
Moscova a fost deschisă 
expoziția de fotografii 
„România azi".

PRAGA 28 (Agerpres). — 
La Praga și Bratislava au 
fost organizate gale ale 
filmului românesc. Au fost 
prezenți activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai 
vieții cultural-artistice, di

plomat:, realizatori români 
de film.

Realități social-economice din
LOME 28 (Agerpres). — 

Ca urmare a unei bune 
producții agricole, Repu
blica Togo va consemna, 
anul acesta, un spor al rit
mului general al creșterii 
economice de 3 la sută, pa
ralel cu o reducere a ratei 
inflației. Aceste succese sînt 
rezultatul transpunerii în 
practică a programului gu
vernamental de depășire 
a efectelor recesiunii eco
nomice internaționale, în
registrate de la mijlocul 
deceniului trecut.

☆
ADDIS ABEBA 28 (A-

gerpres).» — Companiile

transnaționale. exploatea
ză pînă la epuizare bogă
țiile naturale ale țărilor 
în curs de dezvoltare, ur
mărind doar obținerea u- 
nor uriașe profituri — 
scrie ziarul etiopian „Addis 
Zemen“. Aceste companii 
încearcă să instituie con
trolul asupra fabricării și 
desfacerii, producției in
dustriale a țărilor în curs 
de dezvoltare, folosind în 
acest scop un amplu evan
tai de măsuri neocolonia- 
le de la „sancțiuni" eco
nomice pînă la acte da 
sabotaj direct.

tarile în curs de dezvoltare
ALGER 28 (Agerpres) — 

In această vară, peste 
3,500 de studenți algerieni 
au lucrat în timpul va
canței pe ogoarele țării și 
pe diferite șantiere din a- 
gricultură pentru a con
tribui, prin munca lor pa
triotică, la dezvoltarea a- 
cestui sector al economi
ei naționale.

In cadrul unei ședințe a 
Consiliului Național al U_ 
niunii Naționale a Tinere
tului Algerian a -fost sub
liniat aportul tineretului la 
dezvoltarea economică și 
socială a țării, semn al a-

tașamentului său la idealu
rile revoluției algeriene.

☆
DAKAR 28 (Agerpres) — 

Guvernul senegalez a ela
borat un amplu program 
de plantare a copacilor, cu 
scopul de a preveni efec
tele înaintării deșertului. 
Potrivit acestui program, 
Care se află în curs de 
materializare, în 
urmează să fie 
pînă la sfîrșitul 
secol, o suprafață de 
milioane ha. Pînă la sfîr
șitul. lunii iunie a.c. fuse
seră plantați peste 8 mi
lioane de copaci.

Senegal 
plantată, 

acestui
3,5
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VIND Trabant 600. 
lefon 42125.

VIND autoturism 
cia 1300, 17 000 km, 
Vîscozei, bloc 7, ap. 7, Lu- 
pem, după ora 19. (2477)

PIERDUT carnet de stu
dent, pe numele Ghilencea 
Marinei Slave, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. 11 declar nul. (2476)

PIERDUT ecuson nr. 
7153, eliberat de Preparația 
Petrila. II declar nul. (2478)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație biblio
tecă (periodice) pe numele 
Bele I. Traian, eliberate de 

; Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (2465)

PIERDUT. ecuson nr. 
6322 și legitimație de ser
viciu pe numele Gâmbuță 
Ion, eliberate de Prepara
ția Petrila. Le declar nule. 
(2466)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Epure 
Mircea, eliberată de IM. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(2470)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Canea Ne- 
culai, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (2471) ■■

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Poto- 
roacă Adrian, eliberată de 
B.A.T, Petroșani. O declar 
nulă. (2472)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Căpraru 
Sorin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (2458)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Florean 
Petru, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(mp) ; ■:

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Seamo- 
tă Sofia, eliberată de Fa
brica de mobilă Petrila. O 
declar nulă. (2459)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Florea, eliberată de 
Petroșani. O declar 
(2460)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cristea 
Nicolae. eliberată de IM. 
Uricani. O declar nulă, 
(2461)

PIERDUT carnet student 
pe numele Mierloiu Ion, 
eliberat de Institutul de mi
ne Petroșani. II declar nul. 
(2462)

ANUNȚ DE FAMILIE 

Te-

Ca
stra da

Lică 
I.T. 

nulă.

Nemîngîiate pentru tot restul vieții, soția și fi
ica, anunță împlinirea a 3 ani de la decesul scumpu
lui lor

Ing. MAC NICOLAE
(2479)
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