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Sub conducerea organizațiilor de partid

A in

realizărilor obținute de po-Grandiosul bilanț al 
porul nostru în anii construcției socialiste, îndeosebi 
în perioada inaugurată jde Congresul al IX-lea al 
partidului, a scos puternic în relief potențialul cres- 
cînd al națiunii românești contemporane, bogatele 
sale resurse creatoare, orientate — datorită politicii 
înțelepte a. partidului — spre o valorificare supe
rioară, în deplin consens cu interesele majore ale 
societății, cu aspirațiile sale de progres și bunăstare. 
Făcînd acest bilanț, poporul a dat expresie hotărîrii 
de a acționa cu și mai multă abnegație pentru ac
celerarea ritmurilor de dezvoltare a patriei, astfel 
incit pînă la finele acestui cincinal, și în etapele 
următoare, să fie înregistrate noi prefaceri economi- 
co-sociale în opera de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României 
spre comunism.

In lumina acestui măreț obiectiv, organizațiile 
de partid, colectivele de muncă din unitățile extrac
tive ale municipiului nostru își regăsesc îndatorirea 
patriotică de a-și intensifica preocupările pentru 
creșterea contribuției lor la întărirea economică a 
patriei. Asigurarea bazei de materii prime și energe
tice constituie o condiție prioritară de progres și, 
prin această prismă, colectivele de mineri sînt che
mate să dea măsura înaltei dăruiri muncitorești, 
pentru a extrage din adîncuri cit mai mult cărbune, 
pe măsura posibilităților create și la nivelul cerin
țelor economiei naționale. Este o îndatorire ce 
desprinde și din comunicatul recentei ședințe 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., des
fășurată sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din referirile făcute cu acest prilej în 
privința sporurilor de producție ce trebuie să fie 
înregistrate în acest semestru, în ramurile priori
tare ale economiei.
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(Continuare in pag. a 2-a)

Fiecare zi, folosită din plin pentru urgentarea 
celulozice !punerii în funcțiune a instalațiilor de fire

De la începutul acestui 
an, pe șantierul instalației 
de fire celulozice de la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni s-au 
făcut însemnați pași înain
te. Lună de lună planul 
valoric al lucrărilor de 
construcții și montaje a 
fost nu numai îndeplinit 
ci și depășit. îndeosebi în 
perioada ultimelor trei 
luni au avansat considera
bil lucrările de construcții, 
punîndu-se la dispoziția 
beneficiarului însemnate 
suprafețe pentru montajul 
utilajelor. Ca urmare a 
fost redus stocul de utila
je. Numai în perioada din 
prima jumătate a anului, 
stocul de utilaje a fost 
diminuat cu peste 12 mi
lioane 'lei. Comparativ cu 
aceeași perioadă din anul 
trecut, în cele 8 luni care 
au trecut din acest an s-a 
constatat un ritm de lucru 
mai susținut și in reaiiza-

în graficul de execuție au 
fost în mare parte realiza
te la termen. Intre cons
tructori și beneficiar s-a 
permanentizat o -colabora
re strînsă, fapt care per
mite depășirea multor di
ficultăți inerente activită-
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In vestiți ile anului 1984

ții de pe vastul șantier al
noii platforme industriale. graficul anual la 

Cu toate acestea, stadiul 
actual general al lucrărilor 
de construcții și montaje 
lasă să se întrevadă că 
termenul de punere în 
funcțiune a primelor capa
cități de producție, prevă
zut pentru 30 septembrie, 
nu va putea fi respectat, 
In scurtul interval de o 
lună cît a mai rămas pînă 

rea obiectivelor din planul acest termen este greu 
fizic. Sarcinile prevăzute de prevăzut că vor putea

de
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nico-organizatorice ne-a vorbit mai 
ing. loan Dumitraș,

pe verticală.
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în ziarul de azi

Sporuri 
de producție 

în final 
de luna

Ziua de 29 august a mar’ 
cat Un succes deosebit al 
minerilor din Valea Jiului. 
Șase întreprinderi miniere 
— Lonea, Petrila, Livezeni, 
Vulcan, Paroșeni și Uri’ 
cant și-au depășit sarcini
le de plan ale zilei, extra- 
gînd împreună suplimen
tar sarcinilor de plan pes
te 700 tone de cărbune.

■ Cel mai mare plus al 
zilei —303 tone de cărbu
ne — a fost înregistrat de 
minerii de la Livezeni, ca
re acumulează în acest fel 
o producție suplimentară de 
peste 1700 tone de cărbune 
de la începutul lunii au
gust. Printre brigăzile de 
elită ale minei se numără 

' cele conduse de Mihai Bu- 
cevschi și Cristea Valache, 
care au reușit ritmic să 
depășească productivitatea 
muncii cu peste o tonă pe 
post. ■ In această lună și 
minerii de la Paroșeni au 
extras suplimentar sarci
nilor de plan, peste 4000 
tone de cărbune. ■ Cu ce
le 52 tone extrase supli
mentar în 29 august, mine
rii de la Uricani acumulea
ză, de la începutul acestei 
luni, un plus de aproape 
1500 tone de cărbune la 
producția fizică. ■ In a- 
ceastă zi, cele două între
prinderi miniere ale ora
șului Petrila au extras, 
împreună, peste prevederi 
275 tone de cărbune, iar 
cea de la Vulcan și-a de
pășit sarcinile de plan cu 
73 de tone. (G.B.)

fi finalizate obiectivele de 
care depinde în mod esen
țial punerea în funcțiune. 
Analiza stadiilor de execu
ție făcută la fața locului, 
în comparație cu termenul 
de punere în funcțiune, a 
scos în evidență mari râ

mineri în urmă față de 
cîteva 

obiective de bază. Centra
la termică, gospodăria de 
combustibil, instalația de 
spălare și dispersie a ga
zelor, diferite canalizări — 
iată doar cîteva din obiec
tivele a' căror punere în 
funcțiune condiționează 
pornirea instalației de fire 
celulozice în probe tehno
logice,; dar care nu sînt fi
nalizate încă. La cîteva 
din punctele de lucru n-am

— In ultimele luni, co
lectivul nostru s-a con
fruntat cu o serie de pro
bleme, care au îngreunat 
și chiar au strangulat acti
vitatea din subteran. Cele 
mai mari necazuri au fost 
pricinuite de transportul 
subteran care se făcea pî
nă de curînd numai dis
continuu cu locomotive de 
mină și vagonete, întreaga 
producție fiind colectată

La mina Petrila, de 
precieri favorabile, rod 
al activității depuse, se 
bucură in ultimul timp, 
brigada condusă de mi
nerul Gheorghe Duca, din 
cadrul sectorului V. In i- 
magine, schimbul condus 
de Ion Siliște.

întîlnit nici, un constructor. 
Există lucrări începute, 
dar întrerupte din lipsă de 
forță de muncă. Din dis
cuțiile avute cu șefii bri
găzilor complexe de antre
priză s-a desprins conclu
zia că, deși efectivele me
dii zilnice depășesc 1000 
de constructori, totuși sînt 
nesatisfăcătoare, îndeosebi 
în ceea ce privește struc
tura pe meserii. In plus, 
există unele detalii de e- 
xecuție care se cer modifi
cate, din diverse motive, 
solicitînd decizii ce revin 
proiectantului. Astfel, " la 
unele lucrări se adună ră- 
mîneri în urmă care cu 
greu pot fi recuperate.

„Cunoaștem dificultățile 
și depunem eforturi sus
ținute pentru a le depăși 
— ne-a informat ing. Fran- 
cisc Falticska, coordona-

■ Viorel STRÂMT

(Continuare în pag. a 2-a)

• Reparații la termen și de calitate
• Rubrica „Vă informăm"
• SPORT — O vedetă ambițioasă, 

treaga echipă a Jiului.
(Pag. a 2-a)

DIALOG CETĂȚENESC
• „Jiul“ — complex comercial repre

zentativ în Valea Jiului.
• Lupeni: deviza oamenilor de la solarii 

„Vrem să măsurăm munca noastră în tone de 
legume !“

• Rubricile „Curier juridic 
gerăm".

(Pag. a 3-a)

La mina Vulcan se acționează cu fermitate pentru redresarea producției

transportului
premisă a revirimentului

Răspunzînd chemării adresate de se- în scurt timp să devină iarăși un colec- 
cretarul general al partidului, i ",. “ 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rosti
tă la Sesiunea solemnă comună a C.C. 
al P.C.R., Marii Adunări Naționale și 
Consiliului Național al F.D.U.S., consa
crată împlinirii a 40 de ani de la înfăp
tuirea actului revoluționar de la 23 Au
gust 1944, minerii de la Vulcan și-au in- de la stadiul actual al realizărilor, cînd 
tensificat eforturile pentru sporirea pro- mina are un rhinus de peste 10 000 tone 
ducției de cărbune la toate fronturile de de cărbune, măsurile tehnice și organi- 
lucru. Conștienți de faptul că le revin zatorice care au fost luate s-au dovedit 
sarcini deosebite pentru asigurarea inde- eficiente. Dar despre aceste măsuri teh- 
pendenței energetice a țării cît mai re- . - ■
pede, minerii vulcăneni sînt hotăriți să 
elimine greutățile cu care s-au confțun- lar9 tovarășul 
lat și încă se mai confruntă pentru ca rectorul minei.

tovarășul tiv fruntaș. Aceasta presupune mobili
zarea întregului colectiv la o Cdtă înaltă 
a exigenței muncii, îre așa fel incit sar
cinile de plan în lunile care au mai ră
mas din acest an să fie realizate ritmic, 
creînd totodată premisele îndeplinirii in
tegrale a planului pe anul 1985. Pornind

zi lele de 23, 24, 25 și 26 au
gust, am reușit să descon
gestionăm în mare parte 
transportul de la orizontul 
•480 și să eliberăm puțul 
principal și puțul orb «• 4 

cărbunelui

la orizontul 480, iar de aici 
transportul spre puțul cu 
schip șe făcea tot cu vago
nete. Un mic „carambol" în 
acest flux afecta produc
ția întregului schimb. Prin 
punerea în funcțiune a fiu- ,
xului de transport pe benzi -e transportul 
de la orizontul 360 și prin 
schimbarea punctului 
încărcare a schipului de 
la orizontul 480 la orizon
tul 360, obiectiv realizat în (Continuare îo pag. a 2-a)

n s c r i p t 11 Septembrie
Schimbul de ștafetă, în succesiunea anotimpuri

lor, s-a produs și amintirea verii se pierde la ori
zont, lăsînd în urmă o diră de stele coapte, intr-o 
vară mai capricioasă ca orieînd.

Dimineața, cînd ceața ne poartă la porți zidite 
din rouă, cînd razele soarelui mîngîie obrazul copi
ilor in așteptarea primului clopoțel, descoperim o 
lume cu totul alta decît pînă acum. Este anotimpul 
cînd rodul sparge lumina și umple hambarele. Este 
anotimpul cînd ne pregătim, cu mirarea in suflet 
și speranța in gînd, pentru un bilanț ce se apropie, 
umplîndu-ne inimile de emoție.

Am trăit, împreună cu țara întreagă, miezul li
nei aniversări unice și dragi, și ne-am simțit cuge
tul inundat de fericirea sărbătorii deplinei libertăți 
a patriei, într-un august încărcat de istorie. Ne pre
gătim, cu fapte pe măsură, să întîmpinăm evenimen
tul politic major cu care va culmina acest an ani
versar : cel de-al XllI-lea Congres al partidului. Ne 
pregătim să facem din acest mare eveniment o ade
vărată sărbătoare care ne face cinste, care ne cre
ează premisele deplinei afirmări, dar care, totodată, 
ne și obligă.

Sub bolta toamnei prind a trece zile bogate in 
rod, florile recunoștinței așează pe fruntea celor mai 
harnici cununi de lauri și semnele bunăstării împo-. 
dobesc în chip de stele lucitoare mîinile truditoare 
ale țării, aflată în prag de sărbătoare.

’ Alexandru TATAR

s-
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REPARAȚII LA TERMEN Șl DE CALITATE
Start în noua ediție a campionatului

i

tor al lucrărilor de cons, 
trucții și montaje de p< 
șantierul instalației de fire 
celulozice din partea Mi
nisterului construcțiilor in
dustriale. Am făcut demer
suri pentru sporirea forței 
de muncă în corelație cu 
sarcinile prevăzute în pla- 
nuT fizic pe obiective. Ne

canice de la Livezeni se tru fronturi scurte 
execută reparații capita
le Ia combine de înainta
re și de abataj, compre- 
soare, pompe de înaltă 
presiune, locomotive 
mină și alte utilaje 
trem de importante 
desfășurarea normală 
procesului de 
în subteran.

. Reparațiile capitale care
.Utilajelor într-un , cadru sini executate atît Ta J 

tilăjele Rin import cît și 
la cele autohtone se fac

........ . în întregime cu piese

.1380 în cadrul IPSRUEEM recondiționate sau asimi
late în producție proprie. 
Pentru combinele de a- 
bataj și înaintare pînă 
în prezent au fost asinii-

Pătrunderea intensă a 
mecanizării in mineritul 
Văii Jiului a depășit po
sibilitățile de reparare a 
.utilajelor, tot mai com- 

; plexe și de o înaltă teh- 
, hicitate, de către atelie- 
, rele electromecanice ale 
întreprinderilor miniere. 
Ca urmare a acestui fapt, 
ș-a impus organizarea ac

tivității de reparare a

de 
ex- 
ț în 

a 
producție

U--

I

organizat la nivelul bazl- 
jțyjpi carbonifer, într-un 

„atelier de profil. In anul 
.f?"" V ’ ’ ------
Petroșani, pe platforma 
industrială Livezeni s-a 
ridicat un modern ate
lier profilat pe reparații 
capitale pentru utilajele îate"30~lâ sută diri piese- 
dl„mhirltr L* ' ‘ ' .........
început în cadrul atelie
rului lucrau. doar, vreo 
80 de muncitori care e- 
xecutau reparații capitale 
la un număr restrîns de 
utilaje, valoarea realiza
tă lunar ridieîndu-se la 
aproximativ 500 000 lei.
In cei patru ani care au ___ _____
trețut, numărul persona- țu'r7 ghidare, 
lului muncitor care își 
desfășoară activitatea 
în atelier sa 
dublat, iar valoarea rea
lizată lunar a crescut de 
circa patru ori. Astăzi, la 
atelierul de reparații me-

din dotarea minelor. La

Cel mai tinăr oraș 
municipiului, Uricani, tin
de spre înălțimile urba
nizării prin modernele sa
le blocuri de locuințe. As
pect din cartierul Bucura. 

Foto: Al. TATAR

le de schimb necesare, 
cum ar fi pompe de ulei, 
ventile de sens, papuci 
de ghidare, reducțiile 
furtunurilor de presiune și 
altele. Tot pentru aceste 
tipuri de utilaje se - re
condiționează .cilindri hi
draulici,' bolțuri,bucșe, 
axe,, șenile motoare. îăh- 
. . - - ., ‘ Organe
de tăiere etc. Un; 1 lucru 
deosebit .pentru' acest co
lectiv este faptul 'că ; din 
două combine care aveau 
un grad' de uzură foarte 
ridicat, s-a reușit să se 
realizeze o combină pen-

care 
a dat randamente meri
torii în abatajele minei 
Vulcan unde a fost folo
sită- '

Reparațiile capitale ca
re se execută la celelal
te utilaje deja amintite 
se fac tot cu piese de 
schimb recondiționate și 
asimilate în atelier.

Colectivul atelierului 
s-a remarcat pt'in execu
tarea,. unor reparații: de 
calitate și la termen, ast
fel că" volumul lucrărilor 
a crescut de la an la an. 

' Numai în primele șapte 
luni din acest an, valoa
rea reparațiilor executa- 

. te beneficiarilor a fost de 
. peste ,3.5 .milioane lei, de- 
; pășind o-și. astfel sarcini-;.
le.plșnificăte cu aprpape . 
700 000 lei. La realizările 
obținute in acest ari'sî-a 
dat „aportul întregul i o- 
lectiv din rindul căruia 
s-au* remarcat echipele 
conduse de loan Pop, Lu
dovic Hosch, . Dorel Ro_ 
dean, Gheorghe Tefeles, 
Costieă IStodor, Iosif Pal-"

: fi, Cornel: Ștefan ic, Carol 
Roșia, edbrdoriâți și- în
drumați de șeful atelieru
lui, ing. loan Morar.

Gheorghe BOȚEA 7

O vedetă ambițioasă,
întreaga

Jț

a
Fiecare zi, 

folosită din plin
cpncentrăm eforturile în
deosebi pentru respecta
rea termenelor de predare 
a obiectivelor de care de
pinde punerea în funcțiu
ne a instalației. Vom asi
gura si prezenta perma
nentă a proiectantului ‘ pe 
șantier pentru soluționarea 
mai operativă a unor de
talii . de execuție". Aceeași 
hotărî re de a acționa ferm, 
de a folosi din plin fiecare 
zi de lucru s-a despuns si 
din 'discuția eu ing. Rodica 
Tatulici,' directorul.' T.F.'A. 
j.Vîscpza". carene-a. furni
zat informații ’ îmbucură- 
tohre ■ 'desprestadiul lucră
rilor de Imonțăj, del achizi
ție a utilajelor si de pre
gătire a forței de muncă 
pentru noua instalație de 
fire celulozice.

Mobilizare intensă în toate colectivele
seamă in cadrul brigăzilor 
și sectoarelor care aii; îrire- 

Numeroase abataje din gistrat rămîneri în urmă— 
întreprinderile noastre mi
niere oferă exemplul unei 

forțelor 
îndepli- 
sarpini- 

general, 
în ase-

(Urmare din pag. 1)

O vacanță nu prea 
tuoasă în „achiziții" 
tru divizionara A din _ 
troșani. Unele tratative au 
eșuat, unii jucători nu au 
primit dezlegare, cei care

noi aceasta înseâm

I

depline angajări a 
productive pentru 
nirea și depășirea 
lor de plan. In 
creșterile obținute 
menea capacități au la ba
ză răspunderea cu care se 
acționează pentru folosirea 
cu maximă eficiență a do
tării tehnice, a timpului de 
lucru și forței de muncă- 
Consemnăm, de asemenea, 
că în numeroase sectoare 
de producție și investiții, 
acordînd o atenție deosebi
tă organizării superioare 
a producției și a muncii, 
in temeiul acordului glo
bal, sint mai bine soluțio
nate problemele aprovi
zionării telinico-materiale, 
ale transportului minier 
și activității electromeca
nice. In aceste colective, 
preocuparea sporită a mi
nerilor, a cadrelor de in
gineri, maiștri și tehnicieni 
pentru desfășurarea acti
vității de la fronturi în 
mod ritmic, pentru crește
rea productivității muncii 
și depășirea normelor este 
reflectată de obținerea u- 
nor rezultate economice 
pozitive, câte se răsfrîng 
în mod substanțial asupra 
nivelului retribuțiilor.

Există însă și în aceste 
colective — dar tnai eu

partidă internațională a- I 
micală de fotbal între for- 1 
mâți a „Minerul" din lo- | 
calitate și formația „Al |. 
Uhada" din Damasc, din |

I 
I
I

I

! ■ BRIGADA f
I ȚIFICA de la Casa
| cultură a sindicatelor, se
' deplasează astăzi (ora 14)
! Ia întreprinderea de tri

cotaje. din. Petroșani, pen
tru a susține o dezbatere 
cu tema „întreruperea i- 
legală a sarcinii și urmă- — ......... ........... - —
rile ei". Participă medic ora 17, Ia cinematograful 
Nicolae Scărlătoiu, pro
curor Ion Moca și toy a-

, rășele Maria Mușcalu șl
Rodica Oancea. (G.B.)

ȘTIIN- . cadrul primei divizii a
' ' ’ ‘ ' de

fruc- Pentru 
pen- nă ofensivă totală -f- acasă. 

Pe- în deplasare —lin joc de 
așteptare, punctat d< con
traatacuri tăioase.

. . ____ ___ __ ___ — Obiectivul celei de a
au candidat la studenție 67-a ediții este cldiarea
au demonstrat că pun pe locurile 10—11. Este
prim planul personalității realizabil ? ■
lor „știința" fotbalului. — Fără vedete, Jiul are. 
Motive de îngrijorare pen- repet, șansa omogenității
tru conducerea clubului, și dăruirii jucătorilor din
pentru antrenorii Gogu teren. Disciplină există,

încercăm să ne îmbogățim 
zestrea teiinico-tactică. '

— Formația etălbn r&rni- 
ne în vigoare sau intervin 
modi licări ?

— Unșprezecele de bază: 
Cavai — V. Popa, Șf. Popa, 
Florescu, Stană (P. 'Grigo
re) — Găman, îțV SzekȘjȚ 
(Stana), Dosăn — Stdi nescu 
(Henzel),” I.ăsi oni, Băluță.

Vesa, Vizitiu. (încă aceide'h- . 
lat), Tereche, Roznăvschi 
și Ciorăscu. c '

— Wenzel, titularul na
ționalei de juniori ? '

— E înain
tașul forrnat 
in pepiniera 
noastră. Un 
talent deose
bit, o rară va

loare tehnică, dăr prea în
drăgostit de balon. Numai 
talentul nu ajunge, pregă
tirea decide.. S-a " integrat 
bine în echipă, poate de
veni un titular de nădejde. 

— N-ați pronunțat nu
mele lui Varga.

— Fire uneori capricioa
să, care a uitat atenția 
purtată de club, a părăsit, 
fără dezlegare, Petroșaniul. 
Băieții îl așteaptă însă cu 
încredere.

— Sorții au decis ca pri
mul adversar, în teren pro
priu, să fie F.C. Olt.

— O echipă . incomodă, 
, „obraznică" în . deplasare, 
dejucînd prin antijoc ih- 
tențiile gazdelor. Are 'în 
pluș. cîteva valori incontes
tabile. Portarul Nițu, cu
plul defensiv Cățoi — Zani- 
fir, o excelentă linie de 
patru mijlocași (Kallo, Ef- 
timie etc), apoi deja ruti
natul Prepeliță. La eîrma 
oltenilor, un rafinat tacti
cian, profesorul Votca, ca- 

. re se completează admira
bil cu unul dintre cei mai 
buni preparatori fizici Ta- 
ehe Macri." Așadar, o par
tidă de debut dificilă pen
tru noi. A păși cu dreptul 
— victoria este absolut ne
cesară — înseamnă a avea 
alături de noi o galerie pu
ternică, sportivă, dar și în
țelegătoare în .. momentele 
grele de joc.

Așadar, garanția succe
sului, și de ce nu, a inte
grării Jiului în elita soc- 
cerului, fuziunea organică 
a unsprezecelui din Vale 
cu propria galerie.

Ion VUIPE

Toaca și Iosif Cayai; mai 
ales că nici jucătorii din 
eșaloanele inferioare.......ale
Văii, aspiranți la prorno- 

.vare în prima scenă,'n-au 
. întrunit sufragiile . țehni- 

civililor. : ; ' A
In acestei, condiții, re- : 

marca Gogu Tonca în dis
cuția 'purtată-ieri, am . mi
zat pe întregul lot" căruia ........ ...
i; S-au adăugat „iuventiș- Ca rezerve mai figurează 

- tii“; noștri Tereche.
iiavȘchi și Henzel, 
turneul din China, 
obositor, am ales cabana 
Căprișoara ca Ioc de an
trenament. In 
cele două 
chiar 
ședințe 
nice de 
trenament am 
pus accentul pe îmbunată 
țirea pregătirii fizice, omo 
.genizarea echipei, îmbogă- ■ 
țirea bagajului de cunoș
tințe teoretice, Cavai, Ștoi- 
nescu și Vizitiu n-au par
ticipat la această săptămî- 
nă intensă, întrucît se re
simt în urma' accidentări
lor, mai mult chiar, am 
fost lipsiți de. asistența 
medicală corespunzătoare. 
Situația financiară a clu
bului nu e prea .„roză" 
trebuie să înțeleagă și su
porterii Jiului că și de ei 
depinde situația materia
lă a echipei. Sînt divizio
nare B, chiar C, care au 
galerii de peste 20 000 de 
spectatori, la noi ' media 
este de 2500 de îneci. De 
fapt și întreprinderile mi
niere, combinatul, 
te unități economice 
trebui să ne sprijine 
mult, fiindcă Jiul, 
mai veche divizionară 
din țară, reprezintă 
treaga Vale a 
prestigiul ei trebuie apărat 
nu numai de jucători, ci 
și. de conducători, de cei 
cărora le place acest sport, 
de miile de oameni care 
să devină adevărați supor
teri ai: echipei „Jiul". Con- , 
fruntîndu-ne deci cu con
diții vitrege de pregătire, 
n-am,, dezarmat, dimpotri
vă, ne-am mobilizat, atuul 
nostru fiind, ca și altă 
dată, spiritul colectiv. Șă 
fie clar: noi sîntem, în pri
mul rînd, partizanii 
lului-competiție, al 
telor albe, de aceea 
fotbal ul-spectacol 
Scopul scuză

zis cineva mai demult.

s. Roz- 
După 

foarte

sau
trei ■’ ■■■■

a

rea , preocupărilor pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui. Și în acest sens, 
colectivele fruntașe au do- 
bîndit o experiență bună, 
acționînd încă din faza de 
elaborare a lucrărilor mi
niere Și de promovare .. a 
tehnologiilor de .' extracție 
pentru separarea fluxuri- 

. lor de cărbune și steril, și 
reducerea umidității. Mij
loacele; de acțiune nu sînt 
însă epuizate în îritreprin- 

. .sectoarele, care 
sînt penalizate pentru că-;: 
lițate, aceasta fiind princi
pala cauză a făminerilor 
lor în urmă.

Prin întărirea continuă 
a ordinii și disciplinei și 
creșterea răspunderii tu
turor membrilor formați
ilor de lucru fațiî de plan, 
prin intensificarea celor
lalte preocupări — pentru 
îmbunătățirea calității căr
bunelui, creșterea produc
tivității muncii, întărirea a- 
sistenței tehnice pe schim
buri, înfăptuirea ■ pr" 
melor de recuperare și 
conomisire — 
întreprinderilor 
sub conducerea 
fiilor de partid, pot și tre- 

: buie să contribuie în mai 
mare măsură la asigurarea 
cărbunelui necesar side
rurgiei și energeticii națio
nale., Pe această cale, răs:- 
punzînd cerinței de crește
re a producției de cărbune, 
minerii, celelalte categorii 
de personal muncitor din 
întreprinderile extractive, 
vor contribui nemijlocit la 
creșterea bunăstării lor, la, 

în dezvoltarea accelerată: â

importante resurse de creș
tere a producției de căr
bune. Ne referim mai cu 
seamă la folosirea clima
tului de ordine și-discipli
nă ca o importantă pîrghie 
de sporire a realizărilor, 
pornind de la condiția u- 
rianim cunoscută că, în sub
teran, acest climat esțe de 
cea mai mare însemnătate 
pentru buna desfășurare derile'și 
a procesului de producție ' 
Este semnificativ 
-că cele mai bune 
ale brigăzilor și 
lor fruntașe sînt 
pe fondul unui asemenea 
climat, statornicit prin e- 
xigența organizațiilor de 
partid, străbătut de o ati
tudine înaintată față , de 
muncă, față de sarcinile 
economice alo întreprin
derii. Reversul ii constitu
ie brigăzile și sectoarele 
unde „nemotivatele" nu 
reușesc să scadă, fiind în
soțite și de alte abateri, 
cum sînt nerespectarea 
tehnologiilor de lucru și 
neîndeplinirea normelor. 
In aceste colective, orga
nizațiile de partid sint che
mate să acționeze eu toată 
fermitatea pentru întro
narea ordinii și disciplinei 
astfel-îneît potențialul teh
nic și uman de care dis
pun să fie valorificat în 
mod corespunzător, atît în 
avantajul întreprinderii, al 
societății, cît și în avanta
jul nemijlocit al fiecărui 
muncitor.

Resurse de seamă ale 
creșterii producției; de 
eârbtihe pot fi puse . . 
văloare și prin intensifica- întregii societăți.

faptul 
realizări 

sectoare- 
obțin'ute

buri, înfăptuirea prOgra- 
. î e- 

colectivele 
miniere, 

. organiza-

si

celei al
ar 

mai 
cea

A 
în- 

minerilor,

fotbâ- 
punc- 

uneori 
suferă, 

mijloacele,

vaiupiviicnuiui small ue J 
fotbal, echipă aflată în- I 
tr-un turneu în țara noas- j

I
I 
I 
I
I 
I
I
i

de campionatului sirian (Urmare din pag. 1)

tră. (Al. TATAR)

:B CINEMATECA. Ci
nefilii din Petroșani pot 
să vizioneze mîine de la

■ STADIONUL din . 
Lupeni găzduiește azi, de , 
la ora 17, o interesantă

,;,Parîngul" în cadrul pro
gramului de cinematecă, 
filmul american „Mick 
Carter super detectiv".

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

— A trecut aproape o
săptămînă de la punerea 
în funcțiune a fluxului de ,
transport pe benzi. Se poa
te vorbi de rezolvarea pro- ția minei este transportată
blemei transportului la în flux continuu. Atenția
mind Vulcan ? noastră este deja îndrepta-

— Nu putem vorbi des- li"‘ spre executarea celei 
de a două etape, care va 
fi definitivată în prima ju
mătate a anului viitor, șl 
care va asigura fluiditate 
deplină în extragerea căr
bunelui. Oricuni, această

pre o rezolvare integrală a 
situației transportului. A- 
ceasta este doar o etapă 
a planului nostru de mo
dernizare a fluxului . de 
transport; deocamdată, nu
mai 40 la sută-din produc-

fluidizarea transportului
mult. Cînd spun aceasta, 
mă gîndesc la faptul, că 
mina noastră în ultimele 
zile s-a ridicat cu produc
ția extrasă la nivelul sar
cinilor de plan și chiar pes
te acestea.

Vulcan va redeveni,- în 
scurt timp, colectivul fi un- 

primă etapă pe dare am taș care a fost în primele
realizat-o ne ajută foarte luni ale anului ? ;

— Forța de muncă de 
care dispunem ne permite 
să asigurăm o plasare op
timă la toate locurile de 
muncă din subteran, iar 
linia de front existentă este 
suficientă pentru a ne pu
tea realiza de acum înain
te ritmic sarcinile de plan. 
Colectivul nostru este în 
măsură să se mobilizeze e- 
xemplar, așa cum a mai 
făcut-o de nenumărate'Ori, 

Șă înțelegem că niina pentru a păși, definitiv, pe 
calea redresării și a se re
integra în rîndul colecti
velor miniere fruntașe.
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aloa ceia

„sec- 
dtent 

f>n- 
caietul 
listele-

sleek", se aude la bar, la 
este 

de 
or-

I
V
î
I
V
i ,,. ;■ să fie. amabili, să-i servească prompt. Despre 

este yorba ? Ați ghicit, lucrătorii comerciali,

aceea de a fi la dispoziția altora, de a le satisface 
dorințele. In una din zilele trecute, am urmărit, cum 

, se desfășoară activitatea la cea mai inare și repre
zentativă unitate comercială din Valea Jiului.

Dialog cetățenesc I

Munca lor începe dis-de-dimineață și se termină 
noaptea tîrziu. Ei lucrează zilnic eu sute, mii de oa
meni, de fiecare dată alții. Fiecare dintre aceștia au 

. bucuriile lor,, au, necazurile lor, unii sînt veseli, alții 
sînt „prea veseli", unii zîmbesc, alții se încruntă. Ei 
trebuie să se poarte cu toți-la fel. să le zîmbească, 

cine
. .. , . ...... ___ , oa

menii a căror menire, devenită deSedfi vocație, este

■ DANCIU' GHEOR
GHE, Paroșeni: Contribu
ția persoanelor fără copil, 
este reglementată prin Le
gea nr. 1/1977 (art. 22—26), 
Se prevede că plata aces* 
tei contribuții se face în-ț 
cepînd cu vîrsta dc 25 de 
ani și încetează în luna 
mătoare aceleia în care per
soanele în cauză au deVe-' 
nit părinți sau îndejilihesc 
una: din condițiile de ex
ceptare. Nu este prevăzu
tă o limită superioară de 
vîrstă peste care să înce
teze plata contribuției, de

!■■■■■■■■■■■■■' 
Curier,

Juridic
■■■■■■■■■■«■■»
unde rezultă că această
obligație durează atît timp 
cît persoana este încadra
tă în muncă.

RESTAURATUL „JIUL", 
ora 9,30. Careul de dimi
neață. Se verifică așpec- 
țul estetic al lucrătorilor.

I nostru, șeful 
Dochițiu, un 

tînăr jovial dar sever, fa
ce. observații, împarte sar
cini, repartizează 
io'țre". Se verifică . 
'caietul cu evidența

' nilor zp'ersonali, 
consumatorului, 
meniți ale zilei. O sală de 
restaurant, înainte de 
deschidere arata, intr-a
devăr elegant. Braseria 

sa
lonul încă 120, cele două 

i; iăî 
j pen

tru lucrătorii magazinu- 
, încă 80 Io-
ț ciiru '■

Afară, la cele două 
puncte de coinerț stradal, 
activitatea a început de
mult. Acolo lucrează Ma
ria Scorțea și Valeria Cer- 
nar. Aici, în restaurant, 
toată lumea este la pos
turi. Ospătarii Melania ■ 
Șerbu, Rodica Groza, Flo
rian fiîrvu, Marieta Bum
bac, Ionel Chișcociu, Tan- 
ța Trifu, Mariana : Cp- . 
drea, Maria Văduva, Cris
tian Giogia, Maria Borhi
nă, Francisc Șuba, bar- 
manele Rozalia Popa, Eu-. 
fimia Manea, Susana Pir- 
vulescu. Elena Pavelones- 
cu, Zina Dumitru, .bucă- 
tăresele Wonner Marga
reta, Nina Popescu, Elena 
l‘opovici,_ Marieica Ciolan, .

țul estetic a 
' A,mfitrionul 
de sală Ion

I —
ț

-U

î
t cuprinde 128 locuri, 
>■ lonitl încă 120, cele d 
I terase peste 500 locuri. 
i eantma-restaurant, 
i tril lucrătorii 
) lui universal,

A
V 

d
î

A
ț
V
I
*
*

L

Dora Popescu, Aurica 
Duca, Victoria Popescu, 
muncitoarele Alexandri
na Lăzăroiu, Doina Peter, 
și Ileana Szabo, sînt, zil
nic, la ora 10, gata să-și 
primească oaspeții. Deja 
au început comenzile : 

’„Comand 10 mici la două 
farfurii", „Poftiți, vă rog, 
ce doriți 2". • „Comand un 

Oz? la hnr lr»
bucătărie. Practic 
vorba de o „uzină" 
servire. Intr-un colț, 
ganizaiorul grupei sindi- 
cale, șeful de sală Vale- 
rin Necs, pregătește refe
ratul pentru adunarea 
generală.

...Intensitatea activității 2 500 000 lei. Și în 
crește; comenzile se 
mulțesc. Ne-am gîndit, 
vreodată, cit de greu este 
să duci în mîini 6—8 far
furii ? Printre mese, e- 
levi practicanți de la Li
ceul. economic și. de drept 
administrativ ' Petroșani, 
deprind tainele meseriei. 
Zilnic, jn lista-meniu a 
localului sînt prevăzute 4 . 
feluri de supe și ciorbe, 
6 sortimente de gustări, 
10—12 feluri de mîncare, 
dulciuri, garnituri, salate, 
specialitățile casei și bu
cătarului, diverse bău
turi.

întreaga activitate a 
acestor oameni este in 
special axată pe realiza
rea unui comerț civilizat, 
modern, în condiții de e- 
ficiență economică. Și e- 
ficiența economică se

ț

4

I

s

încă de la intrare...... se 
observă o activitate .fe
brilă. Cîțiva oameni mun
cesc de zor la prășitul 
verzei de toamnă de pe 
suprafața exterioară, des
coperită. Alți cîțiva, mai 
încolo, irigă : suprafețele 
din solarii. Unii transpor
tă îngrășăminte pentru 
fertilizarea solului, acolo 
unde plantele mâi au în
că nevoie. Peste tot dom
nește o intensă' atmosfe
ră de 
muncii 
lariile 
despre 
trăiesc 
i’ăzută 
perta transparentă a fo
liilor de plastic. Oamenii, 
26 la număr, își cunosc 
bine meseria. Se simte 
la tot pasul ! Cîteva so- 
larii deschise lasă să șe 
v.adă rîndurile de plante 
frumos îngrijite „urcate" 
cu grija pe sîrmele v 
susținere întinse de la un 
capăt la altul. .

De o parte și alta 
rîndurilor, roșii mari, răs- 
pîndesc în jur un miros 
plăcut, îmbietor. Alături, 
solariile de castraveți sînt 
aproape gata să ofere pri-

ma șarjă. Și la o cultură 
și la alta, se anunță re-' 

. cultă bogată. De fapt, așa 
au și fost preliminate: 1200
kg ardei de pe 9 solarii,
30 tone castraveți de pe
34 de solarii;’ 24 tone de

comercial, Pavel Haiducsi, 
ne informează că, la ce
le 3 nivele, (parter și do
uă etaje.) sînt cuprinse 
toate unitățile de desfa
cere a mărfurilor indus-

lUcru. specifică 
în agricultură, go
din Lupeni, căci 
ele este vorba, își 
din plin viața lor 
doar de sub co-

de

a

vede. Responsabilii de u- 
nitate Vintilă Borhină și 
Francisc Fabian ne in
formează că, de la înce
putul anului, s-au înre
gistrat încasări suplimen
tare sarcinilor cu peste triale. Modern, estetic, cu 
" f l1"" Li. -* luna elemente de design, ma- 
august, la zi, depășirile gazinul atrage Ochiul 
se cifrează ..la , ' .. . . . . . . .
300 000 lei, deși, față de 
luna aprilie, de exemplu, 
planul , lunii august este, 
mai mare cu aproape 
400 000 lei. .

In sfîrșit, o știre de ul
timă oră: la restaurantul 
„Jiul", cîntă grupul vo- 
cal-instrumental „Raid 
Rock", alcătuit din loan 
Petrie, Mariana și Emil 
June, Marcel Munte.anu, 
Carol Kappl: și Emanoil ne și eficiente desfășoară 
Golgoțiu, o trupă bine 
echilibrată, cu un reper
toriu adecvat, care cre
ează o atmosferă plăcută 
în local.

...MAGAZINUL „JIUL" 
■este cea mai mare și 
mai modernă unitate de 
acest gen din Valea, Jiu
lui. Șeful complexului

peste cumpărătorului, îl îmbie 
să cumpere. Anul acesta, 
s-au desfăcut mărfuri în 
valoare de peste 101 mi
lioane lei. Aproape 150 

. lucrători comerciali, ma
joritatea pregătiți la Li
ceul economic din Petro
șani, își desfășoară acti
vitatea în acest super ma
gazin. Rezultate bune în 
desfășurarea unei acti
vități comerciale moder-

rămas doar o . amintire 
neplăcută, situația reclre- 
sîndu-se în mod 
de la o lună la alta.

' ceasta este imaginea 
tuală a solarii lor. -

De eurînd, au fost

„Jiul", este cunoscută' și 
recunoscută între unită
țile de profil din Valea 
Jiului. Responsabilele de 
unitate, Marioară Burlec 
și Eva Rakoczi, și-au,for
mat un colectiv de lucră
toare „una și una", pri
cepute, harnice,, respec
tuoase, serviabile. Dintre 
ele se detașează 
Bihavecz, Maria 
Domnica Băieș, 
Butnaru, Clarisa 
Aneta ȚepeligS,

colectivele conduse de 
Mircea Banciu (fruntaș 
pe întreprindere), Speran
ța Ghimpău, (fruntașa ma
gazinului), Martin și A-_ 
dolf Schreter, Francisc 
Edeiin, Gheorghe Făran 
si alții.' '' _ ■ '

...ALIMENTARA x 428,1 : 
aparținînd de complexul .

Măriuța 
Crișan, 
Rodica 
Buftea, 

. . . ____ Ileana
Papp, Olga Kațoria, Emi
lia Ivașcu, Mariana Ber- 
cea, Maria Stoicoiu și 
multe altele. Prin activi
tatea acestui colectiv, de 
la începutul anului, sar
cinile de plan au fost de
pășite cu 5 milioane lei.

Iată, așadar, activitatea 
unul colectiv de lucră
tori comerciali care își 
iubesc meseria, care în- 

- țeleg menirea de â fi la 
dispoziția noastră, după 
vechea vorbă „Clientul 
nostru, oaspetele nostru".

Mircea BUJORESCU

■ ȘIMON ARPAD, Lu
peni: Faptele pentru care 
se aplică sancțiuni . disci
plinare pot fi cercetate și 
de către o singură persoa
nă, nu neapărat de o co
misie. Cel care o face însă, 
trebuie să asigure descope
rirea adevărului prin 
cultarea persoanei 
tasului), verificarea? 
ținerilor în obținerea 
dovezi, declarații de

as- 
(făp- 

8US- <■ 
<ie 

măr-' 
tori etc. Respectarea drep- ■ 
tului la apărare a celui 
cercetat este obligatorie.
Numai după îndeplinirea
acestei proceduri, cel în 
drept să aplice sancțiunea 
va trece la stabilirea er, țik 
nînd seama de cauzele . și 
gravitatea faptei, de lmj)re- 
jurările în care a fost să- 
vîrșită, de gradul de vino
văție, dacă au mai existat ■ 
și alte abateri 
precum și de 
baterii.

Stabilirea și 
sancțiunii are 
decizie și va trebui să 
pară sub formă scrisă și . 
comunicată tot în scris ce- 
lui în cauză. In legătură cu 
procedura de contestare, 
regula este că sancțiunea , 

’ se contestă la organul Ie
rarhic superior celui care . 
a aplicat-o. Plîngerea se . , 
face în scris, în termen de . 
30 zile de la data comuni
cării. Aceste reglementări 
se află cuprinse în capito
lul IV (recompense și sanc
țiuni) al Legii nr. 1/1970, 
precum și în dispoziții ale 
Codului muncii- Referitor 
la ultima întrebare vă in
formăm că este de compe
tența conducerii unității 
să vă lămurească.

în trecut, 
urmările a-

aplicarea - 
valoare de -

a-

BUN GOSPODAR
Folosind cu ingeniozitate 

e mică suprafață de teren 
ce l-a: fost atribuită, cetă
țeanul pensionar Vasile 
Irode, din zona limitrofă a 
cartierului Aeroport din . 

.. Petroșani, a reușit în a-
■ ceasta vară să îngrijească 

și să crească o scroafă cu 
purcei, rațe și găini. O bu-

■ nă parte din acestea ur
mează să fie valorificate 
prin contract cu statul. 
Mica suprafață de teren 
asigură masa verde nece
sară întreținerii . animale
lor și păsărilor. (V.S.)

aceste .cantități au contri
buit la aprovizionarea ;

ac
tivitatea de autoaprovi- . 

•zionare și autogospodrl fi
re practicată pe scară Iar- \ 

: gă în întreprindere dpve- 
dindu-se în acest sector 
la fel de eficientă. Iar oa
menii de aici, de la sere, 
știu bine acest lucru. 11 
știu și .caută ca munca 
lor să fie eît mai rodnică. 
Așa cum o fac Maria 
Ghinescu, Elena Fota, A- 
na Kelemen, Fira, Sfîrîiac - 
și mulți alții, care au fă
cut din pămintul solari- 
ilor ogorul muncii și e- 
xistenței lor. „Pămîntul 
e bun. dar și oamenii tre
buie să tie buni, mese
riași. Altfel, toată munca 
se măsoară în orc lucrate. 
Or, noi vrem să măsurăm 
munca noastră în tone de 
legume livrate" — ne . 
spuneau ei. Nimic mai 
corect și mai. plin de a- - 
devăr ea acest mod de a 
gîndi eficiența muncii. 
Gîndind și muncind ast
fel rezultatele nu pot fi 
decît dintre' cele mai

vizibil cantinelor minerești. 
A-
ac-

re-

W///Z//AZ///Z/ZX//////Z///////////ZZXZZ///Z///Z///Z/Z///////Z//////ZZ

LUPENI: deviza oamenilor de_-la soiarii
„Vrem să măsurăm

munca noastră
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tomate "ele pe 28 de sola
rii, etc. Sînt cifre stimu
latoare pentru efortul ce
lor de aici, dar și repre
zentative pentru impor
tanța pe care I.A.C.C.V.J. 
o acordă activității de 
autoaprovizionare și auto- 
gospodărire.

Și dacă la începutul 
anului, din motive diver
se, o mare parte din re
coltă părea compromisă. de kilograme de 
se .pare că acest lucru a ’ țuri și alte legume. Toate

llie ȘERBAN, 
jurist

coltate primele. cantități 
de legume de pe suprafe
țele aflate în cultură, ne 
spunea Ghiță Mocanu, ca
re coordonează munca 
din seră. Pămîntul a 
răsplătit bine eforturile 
oamenilor. Au fost obți
nute 5,3 tone de roșii, 200 
kg ardei gras, 300 kg do
vlecei, 15 900 bucăți ardei 
iute „și alte cîteva șute 

verde-, bune.
Gheorghe CHIRVASA

De puțin timp s-a amenajat lingă piața 
alimentară din Petroșani, după cum se știe, 
stație capăt dc linie a autobuzelor A.U.T.L. 
bun dacă ne gindim eă spațiul cu pricina oferă șo
ferilor un cîmp larg de manevră. Numai eă prea 
larg s-e dovedește spațiul mai ales pentru călători. 
Autobuzele parchează pe unde apucă. După pofta 
conducătorilor auto. De aici' o permanentă neliniște 
și agitație pentru pasageri. Se creează astfel un a- 
devărat pelerinaj de la un autobuz la altul. „Unde 
merge autobuzul întrebarea, rostită de sute- de 
ori pe zi, rămîne de cele niai multe ori, fără răs
puns;' Pentru a elimina astfel de situații, sugerăm^ 
conducerii A.U.T1L., stabilirea unor peroane - fixe,., 
marcate, pentru fiecare linie de autobuz. Este o so
luție; praețicată . în toate âutogările; care ar veni ln 
ajutorul tuturor.. Sperăm să. se facă, auzită- ((311. 43.)

agro- 
noua 

Lucru
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FILME
Consfătuirea adjuneților 

miniștrilor afacerilor externe 
din unele state socialiste

BERLIN 30 (Agerpres). 
T.a invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Re
publicii Democrate Ger
mane, în zilele de 28—30 

a
a

a-

august a.c., la Berlin 
avuț loc o consfătuire 
adjuncților miniștrilor 
facerilor externe din unele
state socialiste, consacra
te pregătirii celei de-a <
39-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

La schimbul de păreri 
au participat delegațiile 
R.S.S. Bieloruse, R.P. Bul
garia,
R.P.D. Coreene, Republicii 
Cuba, R.D. Germane, R.D.P. 
Laos, R.P. Mongole, R.P.

R.S. Cehoslovace,

Polone, Republicii Socia
liste România, R.S. Ucrai- 
neene, R.P. Ungare, U.R.S.S. 
și R.S. Vietnam.

Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Tra
ian Pop, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Consfătuirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
colaborare tovărășească și 
înțelegere reciprocă.

La 29 august, tovarășul 
Oskar Fischer, ministrul 
afacerilor externe al R.D. 
Germane, a primit pe șefii 
delegațiilor participante.

fntîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

FILME
PETROȘANI 

iembrie; Ringul; Unirea: 
O afacere murdară; Parin- 
gul: Lișca.

LONEA: Un surîs în pli
nă vară.

ANINOASA: Astă seară 
dansăm în familie.

VULCAN — Luceafărul: 
întoarcerea Vlașinilor, ; \

LUPENI — Cultural : 
Lișca.

URICANI: Serbările ga
lante.

TV
15,00 Telex. 15,05 Secven

țe din Malayezia — docu
mentar. 15,20 Viața cultu.

raia. 15,40 Trinidad Toba
go (color). Documentar. 
15,50 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 
16,00 Emisiune 4 în limba 
germană (parțial color). 
16,30 închiderea progra

mului. 20,00 Telejurnal (par
țial color). 20,20 40 de 
ani de istorie nouă (color). 
Reportaj realizat la expo
ziția „Dezvoltarea economi
că și socială a României**. 
20,35 împliniri și perspec
tive. Azi, județul Constan
ța. 21,10 Dor al tinereții — 
muzică ușoară (color). 21,20 
Confirmarea deplină a po
liticii internaționale a parti
dului și statului nostru.
21,40 Eroi ai construcției 
socialiste (parțial ; color).
22,20 Telejurnal (parțial 
color). 22,30 închiderea pro
gramului^//;/':

cu data de 1 septembrie

întreprinderea minieră 
Paroșeni

Participarea unei delegații române la 
festivitățile organizate în R.S. Cehoslovacă, 

cu prilejul aniversării 
Insurecției naționale slovace

PRAGA 30 (Agerpres). 
La festivitățile organizate 
în R.S. Cehoslovacă la 
Banska-Bistrica, cu prile
jul celei de-a 40-a aniver
sări a Insurecției naționale 
slovace, a participat o de
legație română, condusă de 
general-Iocotencnt în 
zerVă Andrei Neagu, 
ședințele Comitetului Foș

re- 
pre-

tilor Luptători și Veterani 
de Război împotriva fas
cismului.

In cadrul acestor mani
festări, delegația română 
a depus o jerbă de flori la 
Monumentul ostașilor ro
mâni căzuți în luptele pen
tru eliberarea orașului 
Z voi eu.

LA NAIROBI SE DES
FĂȘOARĂ primul congres 
jpanafrican pentru proble
mele securității circulației 
Tutiere. Congresul are me
nirea de a adopta unele 
măsuri pentru curmaf'ea 
creșterii numărului acci
dentelor cauzatoare de mari 
pagube materiale și victi
me, in cadrul congresului 
se discută, de 

i probleme ale

rii drumurilor și a mijloa
celor de semnalizare ru
tieră.

DE LA BAZA CAPE 
CANAVERAL (Florida) a 
fost lansată, joi, la ora 
12 și 41 minute (GMT), na
veta spațială „Discovery" 
în primul său zbor, care 
ar urma să dureze 6 Zile. 
La bordul navetei se află 
șase persoane, între care 
și o femeie, Judy Resnik, 
în vîrstă de 35 de ani. A- 
terizarea - este prevăzută 
pentru data de 5 septem- 
'___ , /__ .aeriană,
Edwards, California, după
brie, la baza

asemenea, g6 de rotații, în jurul Pă 
mîntului.moderniză-

Duminică, 2 septembrie

8.30 Televacanță școlară.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

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

— Telefilmoteca de ghioz
dan. Racheta aibă.

Episodul 3.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.

Din sumar :
— Melodii celebre; '
— Cascadorii rîsului;
— Melodii îndrăgite; 
—- Desene animate;
— A patriei cinstire j — 

moment poetic;
— De Ia clasic la modern 

/ ;/ băiet; /
■—Toamnă românească

— versuri;
— Nostalgii estivale - 

muzică ușoară;
— Moment coregrafic ,
— Cîntec Soarelui;
— Secvența telespecta

torului (pc).
16,25 Imagini din Republi

ca Socialistă Viet
nam.

16,40 Micul ecran pentru 
cei mici. Copiii lumii 

, doresc pâcea I / ‘
C (G), 

17,00 Telesport.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal (pc). 
19,20 Cîntarea României. 
19,55 Film artistic. Intre

cele două curente de 
apă. \ ..
Producție a studiou
rilor vietnameze.

21,25 Caleidoscop muzical 
(c). ■■.■■■ ■■ ...

21.50 Telejurnal.

Luni, 3 septembrie

20,00 Telejurnal (pc).
20,35 Țară de dor. Muzică 

și versuri patriotice.
20.55 Din marea carte a 

' patriei.
_ 21,15 Tezaur folcloric (e).

21,45 La zi în 600 de se
cunde.

21.55 Orizont 
ințific. 40 de ani 
istorie nouă.

22,20 Telejurnal (pc).
Marți, 4 septembrie

15,00 Telex.
15,05 Televacanță școlară.

tehnico-ști-
de

încadrează urgent prin transfer sau direct
— tehnician (servicial administrativ)
— trei paznici O.S.
încadrarea și retribuirea se fac în confor

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

I.A.M.S.IT. BUCUREȘTI
Brigada Rovinari 

încadrează pentru lucrările din localitățile: 
Lupeni, Petroșani, Petrila, Rovinari, Tg. Jiu 

și Motru următorul personal:
—- electricieni — categ. II—VI
— lăcătuși — categ. II—VI
— sudori — categ. II—VI
Se lucrează în acord global cu program 

prelungit de lucru, cu acordarea de spor «te* 
șantier și de condiții grele.

Doritorii pot lucra în străinătate după șa
se luni de la încadrare.

Informații suplimentare, zilnic între orele
7—18 la telefoanele 929/15389 și 929/12225, in-

■ terior 134. ■ ’

15,25 Ecran de vacanță.
15,45 Laureați ai Festiva

lului național „Cîn- 
tarea României**. Me
lodii populare.

16,15 Tribuna experienței.
20,00 Telejurnal (pc).
20,20 40 de ani de istorie 15,00 Telex, 

nouă. 15,05 Omul șl sănătatea.

și versuri patriotice 
și revoluționare.

20,50 40 de ani de istorie 
nouă (c),

21,10 Film artistic. Trecă
toarele iubiri,

22,20 Telejurnal (pc).
Joi, 6 septembrie

PROGRAMUL ȚV
sM/MHMMtMMewmuuwuwHMmuHwmiiiMUUufumame

Dialog cu telespecta
torii.

15.20 Studioul tineretului.
16.20 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în eco- 

‘ nomie.
20,35 Balada plaiurilor me

le (c).
20,55 Ctitorii cu care 

mîndrim (C).
21,15 Film serial pentru 

tineret. Eroii nu au 
vîrstă. Episodul 4 (e).

22,00 40 de ani de istorie 
nouă. înflorirea cui-

20,35 Memoria documen
telor.

20,55 Teatru TV. Așteptînd 
în prag, de Mircea 
Enescu.

22,i 5 Telejurnal (pc).

Miercuri, 5 septembrie

15,00
15,05
15,30

Telex.
Clubul tineretului. 
Emisiune în limba 
maghiară (pc).

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

nomie.
20,35 Mîndria noastră, pa

trie română. / Muzică

ne

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHETA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP — redactor țel, Teodor RUSU - redactor țel adjunct, Toma ȚAȚARCA.
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întreprinderea de Trans- le de autobuze 
porturi Auto Hunedoara 
— Deva, introduce, ince- 
pînd cu data de 1 sep
tembrie 1984, sistemul de 
„AUTOTAXARE" pe toa
te traseele de autobuze 
deservite de unitățile din 
subordine.

De la această dată, 
conducătorul auto nu mai__„., ... . .... ,
posedă bilete de călăto- Postarca biletului la 
rie spre vînzare în auto- paratele montate pe 
buz.

Biletele pot fi procu
rate de la autogări I.T.A, 
(cu rezervare de locuri 
pe bază de diagrame) și 
anticipat de la punctele cursa respectivă, va plă- 
de vînzare din localități- ti o amendă de 100—250 
le prin care circulă curse- lei.

(maga
zinele comerțului coope
ratist și de stat, O.J.T., 
unele halte C.F.R.), care 
vor fi marcate cu in
scripția „Aici se vînd 
bilete pentru autotaxare 
I.T.A.**. ' ■

Călătoria în autobuz 
este valabilă după com- 

a- 
ra

ma geamurilor sau ștam
pila aplicată de șofer. 
Călătorul găsit fără bi
let sau eu biletul necom
postat sau neștampilat la

STIMAȚI CALATORI

■ Nu neglijați, cumpărați bilete anticipat!

■ Nu urcați în autobuz fără bilet!

■ Fiți exempiu de corectitudine! -

■ Determinați și pe ceilalți călători să com
posteze biletul!

Mica publicitate

legitimație de 
numele Szent- 
Anna Maria, 

Petro-I.U.M.

VIND urgent Fiat-1300 
bleu Petroșani, strada Vlad 
Țepeș nr. 1. (2483)

CUMPĂR pianină. Infor
mații strada Parîngului 
A7 ap. 19, Lupeni, telefon 
60411. (2488)

PIERDUT 
serviciu pe 
gyorgyvari 
eliberată de
șani. O declar nulă. (2486)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Stoica O- 
prea, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de- dr'ioăe 
clar nul. (2487) de I.M.

PIERDUT legitimație de nulă.
ANUNȚ DE FAMILIE

I 
I 
I

I 
I 
I

serviciu pe numele Ivan 
Tudor, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (2480)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Miclăuș 
Gheorghe, eliberată de 
B.A.T. Petroșani, O declar 
nulă. (2481)

■ ~ PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Neag 
Gheorghe Dorinei, elibe
rată de I.U.M. Petroșani. 
O declar nulă. (2482)/

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele An- 

Petrică. eliberată 
Lupeni. O declar

UN gînd pios pentru colegul nostru 
URS MARIUS 

la trei ani de la dispariție. Colegii de I.U.M.P. (2463)

turii și artei.' Repor
taj.

22,15 Telejurnal (pc).

Vineri, 7 septembrie

15,00 Telex.
15,05 Secvențe braziliene.
15.20 Viața culturală.
15,40 Ecran de vacanță.
15,50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

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

nomie.
20,35 împliniri și perspec

tive.
21,10 Țară scumpă, Româ

nia. Melodii populare 
(C). .

21,25 Confirmarea deplină 
a politicii internațio
nale a partidului și 
statului nostru.

21,45 Telefilmoteca de 
Medalion teatral 
cinematografic 
Manolescu.

22.20 Telejurnal (pc).

aur.
Ș» 

Ion

Sîmbătă, 8 septembrie

13,30 Telex.
13,35 La sflrșit de săptă- 

: mină.

Din cuprins :
— Te-oi doini, Jiule, bi-

■ ne; / / */ /
— Gala desenului anl- 

mat ;
— Din cartea naturii ;
— Marile momente ale 

baletului;
— 40 de ani de istorie 

nouă;
— Telesport;
— Magnetoscop muzical 

(c).
15,05 Seara Televiziunii din 

R.P.D. Coreeană-.
16,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal (pc).
19,20 TeleenciclOpedia
19,50 Seara Televiziunii din 

R.P.D. Coreeană. Film 
artistic. M°gnolia în
florește din nou,

21,30 Mamaia ’84. Aspecte ■
> de la Concursul de

/ creație și interpre
tare ‘de muzică u- 
șoară românească 
(C).

22,25 Telejurnal (pc).
22,35 Pe aripile muzicii 

(c). . ■
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