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Productivități înalte 
în aba ta jele mec an iz a te

Mm

Urmînd indicațiile se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivele mi
nelor din Valea Jiului 
au făcut pași importanți 
pe calea mecanizării prin-

ținut constant productivi
tăți superioare prevederilor 
de plan cu peste o tonă 
pe post. Cele 15-16 tone pe 
post obținute frecvent de 
minerii din brigăzile con
duse de Petru Mandriș și 

cipalelor lucrări miniere. Ilie Amorăriței de la I.M. 
In abatajele minelor din Uricani, demonstrează încă 
bazinul nostru carbonifer 
funcționează complexe de 
susținere mecanizată cu 
care se obțin producții 
și productivități ridicate. 
Rezultatele obținute în pri
mele nouă luni din acest 
an de majoritatea brigă
zilor care exploatează a- 
batajele echipate cu ast
fel de complexe, sînt pe 
măsura dotării tehnice 
de care dispun. Printre

plexul mecanizat SMA-2, 
de fabricație românească, 
450 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan.

. .. Adevărate recorduri ale 
acestui început de. lună 
a obținut și Constantin 
Cipbănoiu, și ortacii lui de 
la sectorul IV al I.M. Pa- 
roșeni care au realizat pro
ductivități medii de peste 
21 tone pe post iar, pro
ducția extrasă suplimentar, 
ca urmare a depășirii pro
ductivității, muncii cu pes
te 3000 kg pe post se ri
dică la aproape 300 tone 
de cărbune. Rezultate la 
fel de bune au .obținut și 
minerii din brigăzile con
duse de Mihai Șchiopii și 
" ........... , de la
aceeași mină, care au ex
tras, împreună, peste sar
cinile de plan 425 tone de 
cărbune. Aceste realizări 
ale minerilor mecanizatori 
din Valea Jiului sînt ob
ținute în întîmpinarea ma
relui forum al comuniștilor 
din România — al XIII- 
lea, Congres al partidului.

Gheorghe BOȚEA

w
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înnoiri la poarta de Nord a Petroșaniului. Foto: loan CUZMAN

o dată în plus că prin in
troducerea noului în mine
rit se obțin producții și 
productivități mult supe
rioare față de cele obținu
te prin procedeele clasice. 

Asemenea realizări de 
prestigiu s-ău înregistrat 
și în acest început de lu
nă.

După ce au încheiat pri
mele nouă luni din acest

_ _____  __ t___  __ ,___ an cu un plus de aproape - Gavrilă Mesaroș; 
cei care âu obținut pro- 10000 tone de cărbune, în “
ducții și productivități sil- primele trei zile din luna
perioare sarcinilor de plan 
în primele trei trimestre 
se numără minerii me
canizatori din brigăzile 
conduse de Constantin Po
pa, Teodor Boncalo, Paul 
Grasu, AUrel Manda de la 
mina Lupeni, care âu ob-

octombrie, minerii me
canizatori din briga
da condusă de Mihai 
Bucevschi din sectorul III 
al minei Livezeni au ob
ținut productivități supe
rioare celor planificate cu 
5 tone pe post, Ceea ce le-a 
permis să extragă cu com-

,,Munca - temelia împlinirilor 
socialiste, izvor al propriei 

noastre bunâstâri"
vut satisfacții deosebite 
ca om. Trăiesc împreu
nă cu familia într-un a- 
partament modern, con
fortabil. Copiii urmează 
școli și au rezultate bu
ne la învățătură și pers
pective clare de împlini
re a visurilor și aspira
țiilor lor profesionale. In 
ultimii zece ani ne-am 
cumpărat și un autotu
rism, cu care. plecăm în 
concediu și facem excur- . 
sii la sfîrșit de săptâmî- 
nă. împlinirile perso
nale fac parte, din. îm
plinirile socialiste din
epoca de prefaceri în
noitoare fără precedent 
care a intrat în istorie 
sub denumirea atît de 
sugestivă de „Epoca 
Ceaușescu", avînd unic 
izvor munca. Prin mun
ca făurim binele patriei 
și propriul nostru viitor 
fericit. t

Așa cum se subliniază 
cu claritate în proiectul 
de Directive, calitatea 
va constitui și în viitor 
un factor hotărîtor în ac
tivitatea constructori-

Mihai POPESCU, 
maistru principal cons
tructor, brigada complexă 
nr. 40 Lupeni a A.C.M.

Petroșani

Noi, cei ce muacith 
de dimineața pînă seara 
pe șantiere, am construit 
în localitățile Văii Jiu
lui sute de blocuri de 
locuințe, școli, unități co
merciale, spitale și dis
pensare, ' cinematografe, 
bulevarde și alei în noi
le cartiere, zeci de alte 
obiective șocial-cultu- 
rale prin care viața oa
menilor a devenit mai 
confortabilă,;, mai plină 
și mai bogată. Am re
construit din temelii ve
chile localități miniere, 
care în prezent au căpă
tat un chip arhitectural 
nou pe măsura civiliza
ției socialiste. Citind 
cu atenție proiectul de 
Directive ale Congresu
lui al XIII-lea al parti
dului, care prevede la 
capitolul investiții — 
construcții un volum de 
1.350—1400 miliarde lei 
pentru obiectivele eco
nom ico-sociale, am trăit 
cu intensitate și emoție 
sentimentul împlinirilor 
profesionale, dar și per
sonale. In cei mai bine 
de douăzeci de ani de 
cînd lucrez în calitate 
de maistru pe șantiere, 
pe lîngă faptul că am 
contribuit la construcția ,. 
a zeci de edificii moder
ne pot spune că am a- (Continuare în pag. a 2-a)

Analiză responsabilă, finalizată 
în sarcini mobilizatoare

, Lucrările conferinței or
ganizației de partid Ani- 
noasa au constituit pentru 
comuniștii din comună 
un minunat prilej pentru 
exprimarea unanimei a- 
deziUni la Hotărîrea Ple
narei C,C. al P.C.R. din 
iunie a.c., cu privire la 
realegerea la cel de-al XIII- 
lea Congres a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de secretar 
general al partidului, pen
tru dezbaterea aprofunda
tă și angajarea lor fermă 
pentru înfăptuirea sar
cinilor pe acest an, pre-

cum și a celor cuprinse 
în proiectul Directivelor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Sub conducerea comi
tetului comunal de partid, 
Anirioasa a înregistrat în 
ultimii ani progrese în-

a.c.

Conferințe de ., 
dare de seamă și alegeri 

în organizațiile de 
partid

semnate în dezvoltarea sa 
economico-sbcialăi Au fost 
furnizate economiei națio
nale cantități însemnate 
de cărbune, de lemn 
mangal; unitatea I.P.E.G. 
a identificat noi rezerve 
de cărbune; s-au produs 
mai multe furaje și legu
me; Odată cu relevarea 
acestor realizări și a celor 
care âU contribuit la ob
ținerea lor sa arătat, au- . 
tocritic, că rezultatele e- 
conomice din cele 8 luni 
trecute din 1984 nu satis
fac pe deplin așteptările.' 
Cu excepția sectorului 
U.F.E.T,, care și-a realizat

sarcinile de plan în pro
porție de 104,6 la sută și 
unele rezultate la sectorul 
de gospodărie comunală 
și locativă, celelalte uni
tăți — I.M. Aninoăsa, 
I.P.E.G., U.M.T.C.F., etc. 
—, au serioase rămîneri 
în urmă față de sarcinile 
de plan. PentrU organiza
țiile de bază, pentru toți 
comuniștii din • aceste u- 
nități, conferința a stabi
lit sarcini concrete, poli
tice și organizatorice, ’a 
căror finalizare se va ma
terializa în întărirea res
ponsabilității și discipli
nei în muncă, în promo- 

e vâreâ inițiativelor crea
și ; toace și perfecționarea con-

a identificat noi

Brigada condusă de 
sing. Paul Grasu, din 
cadrul sectorului IV 
al minei Lupeni, o fer

iri per- 
primele 
bătăliei

mație aflată 
manență în 
rin duri ale 
pentru mai mult căr
bune cocsificabil.

tinuă a stilului și metode
lor de muncă.

S-a remarcat că în acest 
an, față de anul trecut, se 
înregistrează un spor, al 
efectivului de animale. 
Toate aceste sporuri sînt 
însă sub sarcina de plan 
ca și predarea către stat 
a doar 70 litri de lapte

Toma țAțARCĂ

(Continuare in pag. a 3-a)
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Pătrunderea tot mai 
accentuată a mecanizării 
în procesul de exploata
re a cărbunelui la mi
nele din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, a 
impus crearea unor con
diții optime de funcțio
nare a utilajelor din do
tare. Un larg cîmp de 
acțiune în acest sens îi 
revine colectivului de 
muncitori, maiștri și in
gineri - din cadrul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani. Fie că execută 
montări, demontări la 
complexele de susținere

< -----------------------------

și tăiere mecanizată, re
parații la combinele de 
abataj și pompele de 
înaltă presiune, la fața 
locului sau în cadrul în
treprinderii, scopul final 
este 
tii 
U t
mai ....__ ,____ , , ___
introduc in subteranele 
minelor impun în ulti
mul timp o operativitate 
mar • pentru elimina
rea defectelor și repune
rea lor cît mai grabnică 
în procesul de producție. 
De 6 luni în cadrul

ca aceste interven- 
să fie de. calitate, 
i 1 a j ele tot 
deosebite care se

I. P. S. R. II. 1.1. M. Petroșani
I.P.S.R.U.E.E.M. 
șani a luat ființă un mic 
atelier. Scopul? 
rea muncii, 
fizic pentru 
montează, 
întrețin sau 
lațele grele 
ritice. Diversitatea ope
rațiilor care trebuie exe
cutate la diferite lucrări, 
fie ele de orice natură, 
impunea de multe ori 
soluții care scoteau din 
circuitul producției un 
utilaj pe o perioadă foar
te lungă. Prin construc
ția unei pompe care ac-

Petro-

Ușura- 
a efortului 
cei care . 

demontează, 
repară uti- 
sau agaba-

tlonează . dispozitive de 
tăiat bolțuri, șuruburi, 
zale, piulițe, cabluri, 
dispozitive de demontat 
secții de complexe,' de 
insertizare a furtunelor 
de înaltă presiune și 
multe altele, operațiuni 
care pînă în prezent se 
făceau foarte greu — 
s-au deschis noi orizon
turi pentru lucrările cte 
revizii. și reparații. Pen
tru a avea o imagine

Gh. SPÎNU

(Continuare în pag. a 2-a) 
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Clubul studențesc - cadru de formare 
tinerelor talente

Noi succese 
obținute 

de preparatori împlinirilor
(Urmare din pag. I)

temelia 
socialiste"

Săptămînile de la fie
care început de an de în- 
vățămînt sînt la Institu
tul de mine, febrile, cu o 
intensă activitate. Au 
loc ședințe A.S.C. pe ani 
de studii, alegerea celor 
mai buni dintre cei buni 
în nucleele de conduce
re, selectarea, pregăti
rea tinerilor pentru bu
na desfășurare a activi
tății lor studențești pe 
diverse planuri. In aces
te acțiuni se încadrează 
și întrunirea de lu
cru a comitetului clu
bului studențesc, desfă
șurată sub coordonarea 
președintelui clubului, 
conf. dr. ing. Robert Czi- 
bula și a reprezentan
ților din partea A.S.C.- 
ului, Cristina Grosu și 
Sorin Popescu. S-a efec
tuat bilanțul rezultatelor 
tuturor secțiilor compo-

nente ale clubului, rezul
tate ce reflectă pe deplin 
munca depusă în anul 
universitar trecut.

Prin tradiție, ștafeta 
a fost predată noilon 
speranțe, celor ce s-au 
afirmat în domeniul cul
tural, cei care vor duce 
mai departe, vor înnoi 
și vor îmbogăți arta stu
dențească. Se fac pregă
tiri intense pentru Festi- 

. valul artei și creației 
studențești la care stu
denții pettoșăneni vor 
să aibă o bună partici
pare, cu membrii cercu
rilor de artă fotografică, 
arte plastice, corul băr
bătesc, cineclubul, for
mația de dansuri, grupul 
satiric.

Studenții care activea
ză la club și-au exprimat 
dorința realizării unei 
colaborări permanente și 
strînse cu profesorii co-

ordonatori, cu A.S.C., cu 
conducerea institutului, 
colaborare ce va ridica 
la un nivel calitativ su
perior activitatea " din 
cadrul cercurilor cultu
ral-educative și artisti
ce studențești.

O problemă de actua
litate este cea privind 
atragerea și stimularea 
participării „bobocilor", 
a studenților . din 
mici la activitățile 
bului, problemă ce 
te fi realizată prin 
plificarea acțiunilor 
propagandă.

In anul universitar 
care a început se vor 
concentra toate efortu
rile pentru crearea con
dițiilor necesare dezvol
tării creativității și ta
lentului studenților.

anii 
clu- 
poa- 
am- 

de

De la tovarășa Gabriela 
Keiling, statistician Ia Pre- 
parația Petrila, aflăm că 
pe primele 9 luni din a- 
cest an preparatorii aces- 
tei secții au obținut rezul
tate remarcabile. Produc
ția netă globală a fost 
superioară cu 2,9 procente. 
Buna organizare a mun
cii, folosirea în bune con- 
dițiuni a utilajelor din 
dotare au făcut ca procesul 
de recuperare a cărbune
lui să fie îmbunătățit cu 
0,7 puncte față de plan, 
echivalent cu 12 250 tone 
de cărbune spălat, iar ex
tracția în semicocs să creas
că cu 0,1 procente. Aceste 
rezultate frumoase atestă 
că, preparatorii Petrilei 
sînt hotărîți să facă astfel 
ca marelui forum al 
muniștilor. Congresul 
XIII-lea al partidului 
fie întîmpinat cu noi 
noi succese. (Gh. S.)

din adîncul inimii tota
la adeziune la hotărîrea 
că la apropiatul Con
gres al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția 
supremă de secretar ge
neral al partidului, an- 
gajîndu-mă, totodată, să 
întăresc această adezi
une cu fapte de muncă 

i de pe șantier, contribuind 
mici, ta iivu 
ast- vestiții

lor. Pe această cale, re
vin și constructorilor 
mari răspunderi și sîn- 
tem pe deplin conștienți 
de acestea. Dar nu ne 
vom precupeți efortu
rile pentru a munci mai 
bine, pentru a construi 
obiective de calitate ire
proșabilă, cu costuri 
producție cît mai i 
conștienți fiind că t ...__ r_________
fel contribuim la creș- din orașul Lupeni să fie 
terea gradului de 1 ”
stare a tuturor celor ce 
muncesc și făuresc prin 
muncă civilizația socia
listă, viitorul comunist al 
României. Atît realiză
rile noastre pe calea , 
creșterii zestrei edilitare 
a orașelor minerilor din , 
Valea Jiului, cît și îm
plinirile pe care le trăim 
ca oameni ai muncii, se 
datoresc conducerii în
țelepte de către partid 
a României pe calea so
cialismului,. avîndu-1 în 
frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ge
nial strateg și conducă
tor revoluționar al des
tinelor națiunii noastre, 
cel mai iubit fiu al po
porului român. Iată de 
ce alături de toți oame
nii muncii îmi exprim

ca noile obiective de in-
i social-culturale

bună- terminate la timp și să 
aibă o calitate irepro
șabilă.

Din proiectul de Di
rective se poate deduce 
limpede că munca este 
singura sursă de veni
turi, singura cale de fău
rire a unei vieți tot 
mai bune. Iar garanția 
sigură că toate prevede
rile cuprinse în proiec
tul de Directive vor fi 
îndeplinite o constituie 
munca noastră a tuturor, 
strîns uniți în jurul 
partidului, avîndu-1 în 
frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a că
rui realegere în funcția 
de secretar general o sus
ținem din întreaga fi
ință, cu toată convinge-

I
I

I

scos.

între-
caracterizați

(Urmare din pag. Q

Aura ȘTEFAN, 
studentă

insuflețitoare perspectivă la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

Ea Uzina de prepara 
re a cărbunelui 
Lupeni schimbul 
dus de maistrul 
Kalanyos obține 
rezultate în 

spălare si sortare.
Foto: N. ȘTEFAN

din 
con-
Ilie 

bune 
secțiile

mai bună despre acest 
mic utilaj care a luat 
naștere la IPSRUEEM 
Petroșani, este necesar 
să amintim că la mina 
Lupeni, cu puțin timp 
în urmă, au fost scoase 
la suprafață 18 secții de 
complex care practic pî- 
nă în acest moment e- 
rau imposibil de 
Execuția unor piese 
unicat pentru unele uti
laje a rezolvat definitiv 
problema importului u- 
nor astfel de piese. A- 
cest mic colectiv a fost 
receptiv la tot ceea ce 
este posibil în vederea 
reducerii efortului fi
zic, prin construirea de
dispozitive folosite în in- 

I tervențiile care se fac
l la lucrările de revizii și
? reparații. Evident că a-
> ceastă muncă plină de

inventivitate nu a fost 
ușoară ci a presupus 
pasiune, devotament în 
muncă - din partea tutu
ror celor ce formează a- 
cest colectiv, oameni cu 
calități deosebite. Aici 
lucrează, după cum ne 
spune tînărul inginer 
Dan Olaru, meseriași de 
elită din cadrul

, prinderii
de înalte calități profe
sionale, meseriași ca: 
frezorul Ion Buzgău, 
strungarul Iosif Kol- 
bert, lăcătușul Pavel Tu- 
dorescu, sudorul Alexan
dru Pentek, rabotorul 
Iuliu Dușniță și alezorul 
Nicolae Icneanu, toți au 
demonstrat prin calitatea 
lucrărilor executate că 
noile dispozitive ce se 
nasc în premieră aici, 
corespund exigențelor ce
rute în practică. Dealt-

fel, pentru verificarea 
comportării lor în prac
tică, în cadrul atelieru
lui s-au confecționat 
standuri de încercare, 
standuri care corespund 
atît din punct de vedere 
al securității muncii cît 
și nivelului tehnic pen- l 
tru care au fost constru- i 
ite. In prezent sînt în > 
lucru două standuri, u- ț 
nul pentru încărcat și l 
verificat distribuitoare, / 
iar celălalt pentru încăr- ț 
carea și etalonarea su- i 
prefețelor și buteliilor de I 
azot folosite la pompele J 
hidraulice. Sub semnul. 
unui pronunțat spirit de 1 
lucru, de înaltă exigen- ? 
ță, la IPSRUEEM Pe- ț 
troșani, zilnic au loc noi 
prefaceri care vin în | 
slujba muncii minerilor, ț 
a creșterii gradului de | 
securitate. Aspect din bucătăria cantmei-restaurant din Vul-

Duminică, 7 octombrie
8.30 Teleșcoală.

’ 9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

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

— Telefilmoteca de ghioz- 
_■ . dan.

Racheta albă (c). 
13,00 Telex,
13,05 Album duminical 

Din sumar:
Mic concert de prînz. 

•— Vatră românească.
— Ilustrate maramure

șene.
— Cascadorii rîsului.
— Melodii lirice. 

Fantezii muzicale.
— Desene animate.
— Cîntece dobrogene.
— Din cartea naturii.
— După-amiază în Par

cul rozelor din Ti
mișoara.

— Caleidoscop muzical.
— Selecțiuni din Festi

valul de muzică ve
che — Miercurea 
Ciuc, 1984.

— Telesport.
— Selecțiuni din con

cursurile de creație 
și interpretare de mu
zică ușoară româ
nească — Mamaia 
1984.

— Secvența telespecta
torului.

18,10 R.D. Germană: Iti
nerare citadine.

18,30 Micul ecran pentru 
cei mici — docu
mentar.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (p.c.)
19,20 Cin tarea României.

De ziua petrolistu
lui.

20,00 Film artistic.
Nu se poate fără
dragoste.
O producție a stu
diourilor „DEFA".

21,15 Un vais, un dans, un 
cîntec de dor (co
lor). Varietăți mu- 

: r; - zicale.
21,50 Telejurnal (p.c.)
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 8 octombrie
20,00 Telejurnal (p.c.)
20.20 Actualitatea în eco

nomie. Campania a- 
gricolâ de toamnă.

20,40 Pămînt slăvit, încu
nunat de roade. Ver
suri patriotice și re
voluționare.

20,50 Medicina — știința 
dragostei de oameni

21,15 Tezaur folcloric (c.)
21,45 La zi în 600 de se

cunde.
21,55 Orizont tehnico-ști- 

ințific. Știința în a- 
vangarda progresu
lui economico-social. 
Obiective ale cerce
tării științifice ro
mânești cuprinse în 
Proiectul de Direc
tive ale celui de-al 
XIII-lea Congres al 
P.C.R.

22.20 Telejurnal (p.c.)

Marți, 9 octombrie

15,00 Telex.
15,05 Amfiteatru studen

țesc.
15,30 Desene animate.

15,40 Laureați ai Festiva
lului Național „Cîn- 
tarea României".

16,00 Universul femeilor. 
Cutezător program 
de muncă și acțiune.

16,30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (p.c.)
20,20 In frunte comuniștii. 

Școala temperaturi
lor înalte. Reportaj.

20,35 Selecțiuni din Festi
valul cîntecului os
tășesc „Te apăr și te 
cînt, patria mea 1“ — 
ediția a Vil-a, 1984.

20,45 Teatru TV.

PROGRAMUL ȚV
wfHmmrmMnmmummtmtrmufnumfruunmnmm».

„Procesul Horia".
Partea 1:
Urșii în capcană.

22.20 Telejurnal (p.c.)

Miercuri, 10 octombrie

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

maghiară (p.c.)
16.30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (p.c.)
20.20 Actualitatea în eco

nomie. Campania a- 
gricolă de toamnă.

20,35 Selecțiuni din festi
valul cîntecului os
tășesc „Te apăr și 
te cînt, patria mea!" 

/ — ediția VTI-a, 1984

20,45 Marele forum al par
tidului, marele fo
rum al țării.

— Strategia înnoirii (II).
— Promovarea creativi

tății.
21,00 Telecinemateca. Ci

clul „Dosarele ecra
nului". ....- 
„Emigrantul^ 
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor mexicane, (c.)

22,20 Telejurnal (p.c.)

Joi, 11 octombrie

15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.

"" Apiterapia.
15.20 Studioul tineretului. 

Colocvii despre tine
rețe, ideal, muncă 
și creație.

16.20 Desene animate.
16,30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (p.c.)
20.20 Țara întreagă în-

tîmpină Congresul al 
XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român. 
Dialog despre viitor. 
In dezbatere: Pro
iectul de Directive.

20,35 Selecțiuni din Festi
valul cîntecului os
tășesc „Te apăr și te 
cînt, patria meal" — 
ediția a Vil-a, 1984.

20,50 Marea răscoală popu- 

Iară condusă de Ho- 
ria, Cloșca și Cri- 
șan în conștiința po
porului român și în 
mărturii externe.

21,10 Film serial pentru 
tineret.
Eroii nu au vîrstă.

, Episodul 8 (c.)
21,55 Revista literar-artis- 

tică TV. O artă pe 
măsura timpului nos
tru.

22.20 Telejurnal (p.c.)

Vineri, 12 octombrie
15,00 Telex.
15,05 Din marea carte a 

patriei. Istoria ca 
lecție a dragostei de 
țară.

15.20 Viața culturală.
15.35 Spania. Documentar.
15.50 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

16,00 Emisiune în limba 
germană (p.c.)

16,30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (p.c.)
20.20 Actualitatea în eco

nomie. ' Priorități în 
industrie.

20.35 Selecțiuăi din Festi
valul cîntecului os
tășesc „Te apăr și te 
cînt, patria mea!" — 
ediția a Vil-a, 1984.

20.50 împliniri și perspec
tive. Azi, județul 
Harghita.

21,25 Confirmarea deplină 
a politicii internați
onale a partidului și 
statului nostru.

21,45 Telefilmoteca de aur. 
Cornel Com an — 

medalion teatral și 
cinematografic (II).

22.20 Telejurnal (p.c.)

Sîmbătă, 13 octombrie
13.30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

. mină.
Din sumar:

— Dragi mi-s cîntecele 
mele. :

— Gala desenului ani
mat.

— Micile povești ale 
marelui ecran.

— Farmecul operetei.
— Memoria documen

telor.
— Telesport.
— Cîntecele patriei — 

moment poetic.
— Tot ce are țara mai 

frumos. Oameni, 
locuri, fapte, în anul 
40 al devenirii noas
tre si al Congresului 
al XIII-lea al P.C.R.

— Autograf muzical Dan 
Spătaru (c.)

16,45 Săptămîna politică.
17,00 închiderea progr,^

mului.
19,00 Telejurnal (p.c.)
19.20 Noi și copiii noștri. 

Trei generații.
19.40 Teleenciclopedia. Fi

le de istorie.
— Evoluția vieții.
— Omul și marea. 

20,05 Film artistic.
Omul de la capătul 
firului.
Premieră TV.
O producție a Casei 
de filme Unu (c.)

21.40 Intr-un magazin de 
instrumente muzica
le (e.)

22.30 Telejurnal (p.c.)
22.40 Parcul melodiilor,
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In întîmpinarea Congresului al Xlll-lea al partidului
Calitatea serviciilor 
poate și trebuie sâ 

înregistreze noi valențe

Analiza responsabilă, finalizată 
în sarcini mobilizatoare

Aceasta a fost concluzia 
ce s-a desprins din darea 
de seamă și dezbaterile 
purtate în conferința de 
dare de seamă și alegeri 
a organizației de partid 
de la întreprinderea dd 
gospodărie ! comunală și 
locativă Petroșani. O con
cluzie care atestă gradul 
înalt al autoexîgenței co
muniștilor din această în- ___  *_____ ..................
treprindere ce are menirea bateri"nu au făcut-o. 
să asigure prestații de ser
vicii către populație a 
căror calitate să marche
ze noi valențe de la an la 
an. Faptul nu este deloc 
simplu pentru că, prin 
cele 50 de activități pe 
care le desfășoară, lucră
torii întreprinderii trebu
ie să satisfacă zilnic sute, _  „ ---------
poate mii de solicitări pe calitativă a muncii orga- 
întregul teritoriu al Văii nizației 
Jiului. Pe acest teritoriu 
sînt desfășurate fonduri 
fixe în valoare de aproa
pe 3 miliarde lei, nomina
lizate în 41000 de aparta
mente, sute de kilometri 
. de conductă de aducțiu- 
ne a apei potabile, a agen
tului termic sau rețeaua 
de canalizare a cărei în
treținere în exploatare ne
cesită reale eforturi. Mo
dul în care s-a achitat de 
sarcini colectivul între
prinderii a fost obiectiv 
redat în darea de seamă 
prezentată comuniștilor. 
Cităm spre edificare cîte
va cifre: producția indus
trială realizată în propor
ție de 104,2 la sută, gos-

podărie comunală (care 
implică gospodărirea a 266 
ha spații, zone verzi și 
parcuri și întreținerea a 
400 000 mp de suprafață 
stradală) 125,4 la sută, 
gospodărie locativă . 105 
la sută, prestări in cons
trucții 114,2 la sută. Și 
enumerarea ar putea con- titudine, corectitudine "și 
tinua pentru că s-au obți
nut și alte rezultate bune 
în activitatea economică. 
Nu o vom face pentru că 
nici participantii la dez- 
__l_.l_________________ Ei
s-au referit pe larg la ne
cesitatea creșterii calita
tive a prestațiilor de ser
vicii, componentă de ne
înlocuit a unui standard 
ridicat de viață. „Pentru 
aceasta însă — a arătat 
Dumitru Ciochină, secre
tar al comitetului U.T.C.
— e necesară ridicarea

dei pentru întărirea răs
punderii în muncă a fie
cărui comunist, a fiecărui 
om al muncii, aceasta fi
ind cheia de boltă a ridi
cării calitative a întregii 
activități de prestare de 
servicii care trebuie să se 
caracterizeze prin promp-

pentru fiecare vacă. Mi
nusuri Ia planul de vîn- 
zări au înregistrat și uni
tățile de desfacere a legu
melor și . fructelor, ale 
I.C.S.A.-A.P., ca și unitățile 
prestatoare de servicii 
ale cooperativei meșteșu- ■ 
gărești Straja. Analizarea 
atentă a 'activității unită-

CONFERINȚE DE DARE DE SEAMA 
ȘI ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

de partid care 
să ceară și organizației 
de tineret să imprime în 
rîndul membrilor ei răs
punderea față de sarcini
le încredințate". „Organi
zația de partid trebuie să 
intervină prompt, pe ba
ză de analiză temeinică 
în acele domenii în care 
nu se realizează eficiența 
scontată", sublinia Vasile 
Arbagic în cuvîntul său. 
loan Dascălu, Valentin 
Lungu, Mihai Naîhof, Sta
nislav Laig, Ernest Schle- 
zinger, Alexandru Todor 
și ceilalți vorbitori au sub
liniat necesitatea ca or
ganizația de partid să în
treprindă măsuri, în spe
cial în domeniul propagan

autoexigență.
Problematica deosebit 

de vastă a oferit un larg 
cîmp de abordare a dez
baterilor. Dominanta lor 
însă a fost exprimarea 
entuziastă a aprobării u- 
nanime a Hotărîrii plena
rei C.C. al P.C.R. ca la al 
XIII-Iea Congres tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reînvestit în suprema func
ție de secretar general al 
partidului. Este garanția 
sigură a înaintării Româ
niei socialiste pe calea* 
prefigurată cu clarviziune 
științifică în proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XIII-Iea al partidului, 
document față de care 
delegații participant la 
cdnferință și-au pronunțat 
deplinul acord. j

In prima sa ședință ple
nară, comitetul de partid 
a ales în funcția de secre- j 
tar pe tovarășul Schlezin- 
ger Ernest.

Dragoș CĂLIN

conomice și toți locuitorii 
comunei, obiective priori
tare, permanente. In pe
rioada analizată au fost 
construite și date în fo
losință 158 apartamente 
noi, stația trafo de 110 
kV, au început lucrările 
la magazinul general și la 
noul complex administra
tiv al minei; în curînd va 
fi terminat complexul 
sportiv. In 1984 locuitorii 
comunei, mobilizați de or
ganizațiile de bază din 
cartiere și de deputați, 
au realizat prin muncă 
patriotică lucrări gospo- 

■ dărești în valoare de
3 000 000 Iei. Păstrarea as
pectului de parc al cen
trului comunei, în prezent 
afectat de obiectivele afla
te în construcție, conti
nuarea construcției de lo
cuințe (200 apartamente 
pentru următorii 2—3 ani), 
întreținerea drumurilor, 
îmbogățirea zestrei edili
tare și înfrumusețarea, 
constituie pentru organiza
țiile de bază din cartiere, 
deputați, pentru toți co
muniștii un front amplu 
de afirmare a inițiativei 
gospodărești. Se cer gene
ralizate și permanentiza
te concursurile „Pentru 
cea mai frumoasă stradă 
și circumscripție", „Cea 
mai frumoasă grădină" și 
alte inițiative care au dat

ților economice de pe ra
za comunei, stabilirea, la 
momentul oportun, a u- 
nor măsuri concrete, efi
ciente, mobilizarea tutu
ror oamenilor muncii, prin 
exemplul comuniștilor, 
la înfăptuirea lor — a ho
tărât conferința — trebu
ie să se situeze în per
manență în atenția nou
lui comitet de partid.

Problemele gospodărești 
actuale și care vor deveni 
urgente în perioada ime
diat următoare au fost pe 
larg abordate. Pe bună 
dreptate s-a apreciat că 
buna gospodărire și înfru
musețarea comunei au
fost și rămîn în continua
re pentru comitetul de ___ ____ _
partid, pentru unitățile e- roade în ultimii ani.

Analîzînd în spirit cri
tic și autocritic întreaga 
activitate desfășurată de
comitetul comunal de
partid, evidențiind rezul
tatele pozitive și neîmpli- 
nirile din munca proprie, 
comuniștii Elena Burlec, 
Franeisc Deak, Dumitru 
Popescu, Lenke Blaj, loan 
Jura, Dan Tănăseseu, Du
mitru Herr, Dumitru Mo
ra ru și alții au făcut pro
puneri judicioase vizînd 
creșterea eficienței mun
cii politice, a rolului con
ducător al eomuștitor în 
antrenarea oamenilor mun
cii din unitățile economi
ce, . a tuturor cetățenilor 
comunei 
restanțelor 
producției 
îmbogățirea zestrei 
tare, diversificarea și creș
terea calității serviciilor 
pentru locuitorii comunei.

Concretizând sarcinile 
ce revin comunei din do
cumentele de partid, din 
Programul unic de crește
re a producției agricole 
în gospodăriile populației, 
hotărârea adoptată de con
ferință constituie ghidul 
concret al întregii activi
tăți de edificare a comu
nei pe calea progresului 
continuu.

Ca secretar al comitetu
lui comunal de partid a 
fost realeasa tovarășa 
Valentina Cerchez.

la reewperarea 
și realizarea 

planificate, la 
edili-

Pe urmele materialelor publicate

Receptivitate
In numărul 9950 din 7 

septembrie a.c., prin note
le „In mersul autobuzelor 
trebuie făcută ordine" și 
„Program după bunul 
plac", ziarul nostru critica 
o serie de practici ale 
conducătorilor auto, în 
special pe traseele Petro
șani — Uricani și Petro
șani — Jieț. In urma apa
riției articolelor respec
tive, prin adresa nr. 3670 
din 27 septembrie a.c., 
conducerea A.U.T.L. ne a- 
duce la cunoștință că du
pă o analiză amănunțită a 
situației disciplinare, au 
fost luate măsuri adecva
te pentru ca programul

de funcționare al autobu
zelor să nu mai producă 
neplăceri călăforilor. Ast
fel, pe traseul Jieț înce- 
pînd cu data de 15 sep
tembrie au fost puse în 
funcțiune încă două auto
buze, la orele 12 și 18, iar 
pe traseul Uricani — Pe
troșani s-au luat măsuri 
ca programul de funcțio
nare să fie respectat cu 
strictețe de către toți con
ducătorii auto. Remarcînd 

■ receptivitatea conducerii
A.U.T.L, sperăm. că mă
surile luate nu vor măi 
crea nici un fel de neplă
ceri navetiștilor din Va
lea Jiului.

G. C.
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■ SPECTACOL. Tea
trul muncitoresc „Ana 
Colda" din Lupeni, sec
ția maghiară, prezintă 
luni, 8 octombrie, ora 
19, în sala Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani, comedia „Ră- 
țușca urîtă" de Kara- 
csony Beno. Biletele se 
pot procura de la agen
ția așezămîntului.

In cadrul halei agroalimentare din orașul Vulcan, 
raioanele de legume-fructe oferă o gamă diversă și 
bogată de produse de calitate.

Foto : Robert TAVIAN

Insilozări

t
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■ EXPORT. In aceas
tă lună Consiliul popu
lar al comunei Bănița 
va preda la fondul de 
mărfuri centralizat al 
statului trei din cei șase 
tăurași pe care trebuie 
să-i furnizeze în acest 
an pentru export

î
1
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ȚAȚARCA I

rea casei de cultură a 
sindicatelor, are loc în
tâlnirea: tovarășului Iosif 
Cotoț, membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate 
cu tineri de la întreprin
derea de utilaj minier.

Pentru îmbunătățirea schim i de butelii de aragaz

■ COMBUSTIBIL. De
pozitul de combustibil din 
Petroșani este bine apro
vizionat cu lemne de 
— deșeuri prelucrate 120 
lei tona, buturi — 
lei tona, erăei legate 
5QQ lei tona și, bineînțe
les, lemne netăiate — 580 
lei tona, iar tăiate 
-— 622 Iei tona. Adresăm 
celor interesați îndem
nul de a se aproviziona 
cu cantitățile de com
bustibil planificate acum, 
pe timp prielnic, evi
tând aglomerația și vre
mea ««corespunzătoare 
de mai târziu. Progra
mul depozitului este, zil
nic, de la ora 8 la t fi.

foc

430

j
■ INTILNIRE. As

tăzi, la ora 14, sub ge
nericul „Pentru patrie Rubrică realizată de
și partid", în organiza- Tema

Este lăudabilă inițiativa 
înființării punctului de 
distribuire a buteliilor de 
aragaz în cartierul Aero
port din 
mai puțin de un an în ur
mă, locuitorii cartierului 
Aeroport, posesori de bu
telii de aragaz, aveau 
pentru ce să se bucure: se 
curmase vechea practică 
a așteptării în stradă ore 
în șir, uneori chiar zile, 
pentru a schimba atît de 
utila butelie de aragaz.
Dacă pentru o perioadă
de aproximativ 2 luni se 
poate spune că servirea eu 
butelii a fost ireproșabi
lă, în ultima vreme situa
ția s-a schimbat îngrijo
rător. De cîteva luni, da
că duci butelia goală, nu 
mai poți spera să o ridici 
plină mai repede de 2—3 
săptămîni, timp în care 
sa consuma foarte multă 
energie electrică. Explica
țiile despre această stare 
de lucruri sînt mai multe, 
dar se pare că una sin- In Petroșani, de exemplu, 
gură este mai evidentă: 
lăsarea servirii populați
ei cu butelii de aragaz Ia

Petroșani. Cu

aprccierea conducătorilor 
auto și distribuitorilor de 
pe mașinile depozitului 
Corn petrol; Fără a mai in
sista pe acest aspect, 
considerăm utile u- 
nele propuneri de îmbu
nătățire, de care să se ți
nă, eventual, seama pen-

fie- 
tre- 

birie 
nor- 
din

Opinii ale cititorilor
.......... —1 ....... . 11 1 
tru ieșirea din impas. Mai 
întîi este necesar să se 
insiste pentru lichidarea 
restanțelor, pentru ca 
acest serviciu . pu
blic să reintre în nor
mal. Este de dorit o. uni
formizare în sensul sta
bilirii de puncte fixe și e- 
vitarea , încasării directe 
de către distribuitori, de 
la . cetățeni, a contravalorii 
serviciului, aceasta urmînd 
a se face prin responsabi
lii punctelor de schimbi

Carpați, inclusiv zona pie
ței și în zona Hermes.

In conformitate cu ac
tualele reglementări 
care om ai muncii 
buie să aibă sarcini 
stabilite, deci este 
mal ca și personalul
cadrul depozitului Compe
trol să aibă sarcini mai 
precise, în funcție de rea
lizarea cărora să fie re
tribuit. Astfel, pentru di
feritele zone din munici
piu să fie repartizate pen
tru aprovizionarea cu bu
telii, cel puțin pentru pe
rioade determinate, per
soane anume stabilite 
prin dispoziție ele servi
ciu, care să răspundă de 
buna servire a. populației. . 
Apreciez, că acest aspect, 
sesizat de nenumărate ori . 
Ia conducerea 
lui și, cu acest 
calea presei, nu. 
portă amînare, 
tea soluționării fiind

depozitu- 
prilej pe 
mai su- 
neeesita- 

de
mai mare urgență.

«ie ȘERBAN, 
Petroșani

este suficientă înființarea 
a încă 2—ii centre :— Pe- 
troșani-Nord și Cartier

cea

Acum, rfnd timpul se 
arată îngăduitor cu noi, ; 
este momentul ca pre
gătirile pentru iarnă să 
fie făcute cu maximă 
atenție. Și bunii gospo
dari știu die mulți ani: 
consumul pentru iarnă 
trebuie asigurat de pe 
acum. Acesta este, cu
vântul de ordine al 
lucrătorilor de la 
T.A.C.C.V.J. Și cum ex
periența de-a lungul a- 
nilor le-a demonstrat 
cfă numai prin eforturi 
susținute, grijile de iar
nă stat eliminate, aceș
tia nu au stat pînă acum 
eu mâinile în sîn, aș
teptând zăpada. Ci au 
ieșit cu toții Ia strinsul , 
recoltelor pentru um
plerea depozitelor cu 3
legumele și fructele ne
cesare pentru masa cal
dă a minerilor. Astfel, 
datorită unei bune orga
nizări a muncii, colec
tivul întreprinderii ra
portează. că pînă în acest 

i moment au fost însilo- 
i zale peste 300 tone de 

cartofi peste 8® tone de 
3' ceapă, 20 tone de var

ză, 19 tone de mură
turi, 10 tone de mor
covi și peste 3 tone de 
alte zarzavaturi strict 
necesare asigurării unor 
mese consistente și gus
toase pentru mineri. Ur- 

; rnează, ca în continuare, 
. prin intensificarea efor

turilor să fie însilozate 
toate cantitățile planifi
cate, astfel îneît pe tim
pul iernii grija aprovi-

; zionărîi să nu facă par- | 
te din preocupările co- 

\ lectîvului.

G. CHIRVASĂ

=
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Schimb de mesaje între tovarășul 
‘Nicolae Ceaușescu și președintele 

Republicii Arabe Egipt
CAIRO 4 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu au 
fost transmise președinte
lui Republicii Arabe Egipt, 
Mohammad Hosni Muba
rak, și doamnei Suzanne 
Mubarak un cald salut, u- 
rări de sănătate și ferici
re personală, iar poporu
lui egiptean prieten urări 
de bunăstare și pace.

Mulțumind, președintele 
Hosni Mubarak a . rugat să

se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, din 
partea sa Și a doamnei 
Suzanne Mubarak, cele 
mai sincere urări de să- 

; nătate și fericire persona
lă, de prosperitate și pro
gres poporului prieten al 
României.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către șeful statuluie- 
giptean a tovarășului 
Gheorghe Pană, primarul 
general al Capitalei, aflat
în vizită în R.A. Egipt,’

Aniversarea a 35 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și R.P, Chineză
BEIJING

— Ministrul
4 (Agerpres). Vorbitorii au subliniat 
afacerilor ex- rolul decisiv pe care dia-

terne al R.P. Chineze, Wu 
Xueqian, a oferit, joi, la 
Beijing o recepție cu pri
lejul aniversării a 35 de 
ani de la stabilirea relați
ilor diplomatice dintre 
România și R.P. Chineză. 
In toasturile rostite de că
tre ministrul Wu Xueqian 
și Angelo Miculescu, am
basadorul României la 
Beijing, a fost evocată dez
voltarea relațiilor de prie
tenie și strînsă colaborare 
dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, relații 
care s-au consolidat și 
diversificat continuu.

logul la cel mai înalt ni
vel înțelegerile convenite 
cu aceste prilejuri îl au 
în impulsionarea necon- ‘ 
tenită, atît a colaborării i 
româno-chineze în toate j 
domeniile, cît și a conlu- I 
crării fructuoase pe plan 
internațional.

A fost exprimată, tot
odată, dorința comună de 
a se depune noi eforturi 
pentru dezvoltarea în con
tinuare, pe multiple pla-, 
nuri, a prieteniei și cola
borării româno-chineze.
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HANDBAL, DIVIZIA B (tineret) TIR CU ARCUL

Credit „noului val“!
. UTILAJUL - ȘTIINȚA 

PETROȘANI — ELEC- 
ffROMUREȘ TG. MUREȘ 
2_’—18 (11—8). Mureșenii 
Și-atl . arborat, din startul 
acestei ediții, ambiția pro-' 

i inovării în primul eșalon, 
dat fiind și debutul cu 
stîngul al handbaliștilor 
din Vale, se părea că par
tida de duminică va avea 
multe momente de suspan- 
ce, cu un epilog neprevă
zut. In teren însă combina
ta noastră a „dictat" soar
ta ostilităților, nu atît prin 
„veterani". Ci mai ales 
prin noul și talentatul ei 

«„vaT*. In primele 20 de 
minute Popescu a. apărat 
excelent, dar apoi a fost 
marcat de o inexplicabilă 
cădere psihică, înlocuito
rul său Kiss s-a dovedit 
Insă la înălțime. Avanta
jul gazdelor părea com
promis la începutul re
prizei secunde, dar atunci 
jucătorul Gliga s-a înclinat

respectuos în fața... an
trenorului Gliga. Retras 
pe banca rezervelor a reu
șit să dirijeze bine ma
nevrele „mîrijilor" săi și 
astfel cei mai buni s-au 
dovedit, de această dată, 
incredibil pentru pătimi- 
ții acestui sport din Vale 
și totuși adevărat, Stupa- 
riu, juniorul Beldiman, 
Drăgan și Cazan. /

Rezultatul final favora
bil băieților ■ noștri de
monstrează mai multe a- 
devăruri ale semicercului. 
In teren trebuie aliniată 
o echipă AMBIȚIOASĂ, în 
stare să lupte pentru fie
care balon; încrederea 
circulă pe ruta jucători- 
antrenor, nu neapărat con
form legilor gravitației; în 
fine, jucătorul-antrenor 
este singurul care știe <și 
trebuie să decidă !) cînd 
și cum e mai de folos c- 
chipei sale..

Sever NOIAN

Arcașele din Aninoasa, campioane naționale
In zilele de 28, 29 și 30 

septembrie, poligonul „He
răstrău" din București a 
găzduit întrecerile finale fi
le campionatului republican 
de tir cu arcul, rezervat se
niorilor și senioarelor, com- 
petiție la startul căreia au 
fost prezenți cei mai buni 
arcași din țară. La aceas
tă ultimă competiție, un
de s-au decernat titlurile 
de campioni, atît la indivi
dual, cît și pe echipe, ar
cașii unicei secții din mu
nicipiul nostru, Minerul A- 
ninoasa, au avut o com
portare frumoasă, majori
tatea sportivilor prezenți 
ocupînd poziții fruntașe la 
individual și pe echipe.

Excelent s-au compor
tat fetele, care în proba pe 
echipe s-au clasat pe pri
mul Ioc. Iată componența 
echipei și rezultatele rea
lizate: Dorina Urîțescu
(1139 puncte), Angela Ște

fan (1126) și Elena Gheor- 
ghe (1101). La întrecerile 
pe echipe băieți, arcașii 
Gheorghe Pop, Aurel Urî
țescu și Viorel Habian, cu 
un total de 3426 puncte, 
au ocupat locul III, obți- 
nînd medalia de bronz. Al
te două medalii de bronz 
au mai fost obținute în 
probele individuale de Do
rina Urîțescu (1139) și 
Gheorghe Pop (1178).

Așadar, cu cele 4 meda
lii obținute la recentele 
campionate ale seniorilor, 
la care se adaugă cea de 
aur cucerită la campiona
tele juniorilor, prin Viorel 
Habian, bilanțul pe acest 
an al sportivilor de la Mi
nerul Aninoasa (antrenor 
Vasile Tămaș) este merito
riu. Felicitări antrenorului, 
țintașilor și conducerii sec
ției de tir.

S. BALOI

In organizarea clubului de turism alpin „ALPO“ Petroșani, astăzi demarează

Prima ediție a concursului de drumeție, orientare și turism montan
„POTECI ALPIN E“

In masivul Paring, de
marează astăzi, prima e- 
diție a concursului de dru
meție, orientare și turism 
montan „Poteci alpine", 
în organizarea clubului de 

. turism alpin „ALPO" Pe- 
' troșani, al Institutului de 
mine. Cele trei zile de 
concurs (5-7 octombrie), pe 
traseul Șaua Prisloapelor,

— Șaua Gropii Nedeuții — 
Stina Cuiul Popii — Stâna 
Groapele — Șaua „La Su- 
liți" — Stîna Știrbu — Coa. 
da Osiei — Groapa Nede
uții — Șaua Prisloapelor 
(marcaj — triunghi roșu) 
angajează cluburi de tu
rism din țară și cuprind 
probe de drumeție și tu
rism montan, orientare în

teren cu ajutorul hărții și 
busolei, un test despre zo
na turistică hunedoreană, 
probe teoretică și practi
că de prim-ajutor, de re
gularitate și contracrono- 
metru, de recunoaștere â 
unor forme de relief, cul- 
tural-artistică, precum și 
o probă surpriză. Echipa
jele mixte trebuie să dis

pună de echipament colectiv 
și individual, adecvat con
dițiilor de munoă. Tabăra 
echipajelor- va fl amplasa
tă în Șaua Prisloapelor. 
După desfășurarea întrece
rilor, a căror festivitate de 
premiere se va desfășura 
duminică dimineața, vom 
publica rezultatele înregis
trate, (I.V.)

întreprinderea comercială 
de stat mixtă Vulcan 

încadrează
— un instalator apă

încadrarea conform prevederilor legii 1/1971.
Informații suplimentare la compartimentul 

plan și organizarea muncii al I.C.S. mixtă Vul
can, telefon 70292.

Institutul de cercetări și 
proiectări miniere 

pentru cărbune 
Petroșani

cu sediul în Petroșani, str. Mihai Viteazul nr. 3 
încadrează prin concurs

INGINERI GEOLOGI .
avînd minim 3 ani de stagiu în producție.

Informații suplimentare se pot obține la 
compartimentul personal. s ; <

wiirfrf/irtr/tfftHinrHiHiirHHHwnrifrfrimrmtrtwuefuttM»

Mica publicitate
VIND apartament, 3 ca

mere, din cărămidă, gaz la 
bucătărie. Hunedoara. In
formații, telefon 60059, Si
meria. (2694)

VIND apartament două 
camere decomandate, con
fort sporit, strada Mineru
lui, blocul P5, et. II, ap. 9, 
Deva. Telefon 20918. (2705).
PREDAU urgent contract 

apartament două camere 
bloc cărămidă Deva. Bule
vardul Bălcescu bloc A, 
sc. A, ap. 14, telefon 12865 
între orele 17-21. (2692)

CAUT femeie pentru în
grijirea unei bolnave. Stra
da Vasile Roaită, bloc 9A, 
sc. II, a*p. 15, telefon 42698.

(2700)
PIERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele Doina 
loan, eliberată de S.T.A. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2698)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă periodice nr.

ANUNȚURI

5681 și 3209, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(2691)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă periodice, pe 
numele Mirea Liliana și 
Mirea Marius, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(2693)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice - nr. 
2588, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. .O 
declar nulă. (2695)

PIERDUT carnet student 
și legitimație bibliotecă (pe
riodice) pe numele Prună 
Remus și Tămăiagă Ani- 
șoara, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. Le 
declarăm nule. (2703)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 2588 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2695)

DE FAMILIE

15,50FILME

16,00

e-

dor 
Muzi-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Aventuri la Ma
rea Neagră, I—II; Uni
rea: Yeti, omul zăpezilor; 
Parîngul: Lovitură ful- . 
gerătoare.

LONEA: Zică ce vor

Viața culturală — 
In întâmpinarea 
Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.
La volan — emisi
une pentru condu
cătorii auto.
Emisiune în limba 
germană (p.c.) 
Telejurnal (p.c.)

ANINOASA: Revan- 2J

VULCAN — Luceafă
rul: Miezul fierbinte al 
pîinii.

LUPENI — Cultural: 
întoarcerea Vlașinilor.

URICANI: Departe
de Tiperary.

TV
15,00 Telex.
15,05 Profesiuni priorita-

.4. re.

20,00
20,20 Actualitatea în 

conomie.
împliniri și pers
pective — Azi, ju
dețul Arad. 
Țara mea de 
și cînt (c.). 
că populară.
Confirmarea depli
nă a politicii in
ternaționale a parti
dului și statului 
nostru.
Telefilmoteca
aur (p.c.) — 
nel Coman.
Telejurnal (p.c.) 
închiderea progra
mului.
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22,20
22,30

de 
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I
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Remiza de locomotive C.F.R.
Petroșani

organizează curs de calificare
—• fochiști i':
— mecanici ajutor
Cursurile se desfășoară la Depoul C.F.R. 

Simeria și la Centrul de calificare C.F.R. Ti
mișoara.

Recrutările se perfectează la Remiza de 
locomotive C.F.R. Petroșani, biroul personal 
telefon 41730 interior 273.

Solicitanții trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiții:

— școala profesională sau liceul industrial
— stagiul militar satisfăcut
— vechime într-o meserie în metal de cel 

puțin doi ani

CU aceeași adîncă durere nepoatele, Florea Ga
briela și Mariana anunță 6 ani de la dispariția scum
pului lor bunic

IIISEM MAXIM
Amintirea Iul va rămînc veșnic în inimile noas

tre- (2701)

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea 
unui an de cînd ne-a părăsit scumpul nostru soț și 
tată

GRUBER IOAN
(2697)

ELEVII , clasei a IX-a electro a Liceului 
industrial din Petrila sînt alături de diriginta lor 

Niculescu Eugenia la greaua suferință pricinuită de 
decesul mamei sale.

COLECTIVUL sectorului XI aeraj de la I.M. Vul
can este alături de inginerul Rădulescu Viorel la 
marea durere pricinuită de pierderea tatălui. (2704)

COLECTIVUL de cadre didactice de la Liceul indus
trial Petrila, exprimîndu-și. totala compasiune este a- 
lături de colega Niculescu Eugenia, în durerea cauzată 
de dispariția maniei și transmite familiei îndoliate sin
cere condoleanțe. (2699)
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Simion POP - redactor jet. Teodor RUSU - redactor set adjunct, Tomo TATARCA.

Redacția |i administrația; Petroșani, sti. Nicolae Bălcescu, tu. 2. telefoane . 41662, 
secretariat, *1663, 42464 secții
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nt. 2, telefon 41365.


