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In întimpinarea 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român

>

Cu pianul pe 10 luni îndeplinit
Mobilizați plenar pentru a întîmpina cel de-al XIII-lea Congres al parti

dului cu rezultate deosebite în muncă și răspunzînd înflăcăratelor chemări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, minerii din sectorul II al I.M. Dîlja raportează 
noi succese pe frontul cărbunelui,

■ Brigada condusă de GHEOR- SUPLIMENTAR pe această bază 
GHE MATEI, a realizat în abatajul este de 6513 TONE DE CĂRBUNE.
cameră pe care îl exploatează o DE
PĂȘIRE A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII DE PESTE 2000 KG PE 
POST, reaiizînd o PRODUCTIVI
TATE MEDIE DE 9 TONE PE 
POST. PRODUCȚIA EXTRASĂ

■ Rezultate deosebite raportează 
și LUDOVIC VARGA CU ORTACII 
LUI, care AU EXTRAS PESTE 
SARCINILE DE PLAN LA ZI 4600 
.TONE.. DE CĂRBUNE. PRODUC
TIVITATEA MUNCII a fost depă
șită, IN Medie, cu 15,5 la sută.

■ Datorită acestor rezultate cele două brigăzi și-au realizat PLANUL PE 
10 LUNI ÎNAINTE DE TERMEN.

Cooturtitarea producției pe mari capacități mecanizate 
asigură eficienta muncii in subteran

Colectivul întreprinde
rii miniere Livezsw a ac
ționat cu deosebită fermi
tate și hotărîre pentru 
trănsp- nerea în viață a 
uneia dintre cele mai im
portante sarcini trasate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : creșterea pro
ductivității muncii. Rea
lizările obținute de mine
rii noștri confirmă abne
gația cu care au acționat 
pentru înfăptuirea acestei 
sarcini. Cîteva cifre sînt 
edificatoare; <n cele nouă 
luni care au trecut din a- 
cest an, productivitatea 
muncii planificată în aba
taje a fost realizată în 
proporție de 112 la sută, 
în cărbune în proporție de 
107,2 la sută, in subteran 

‘107,1 la sută, iar producti
vitatea muncii planifica
tă Ia nivelul întregii ac
tivități a fost realizată în 
proporție de 108, 2 la sută. 
Rezultatul firesc al acestor
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în ziarul de azi

■ Prin muncă plină de 
abnegație, vom spori con- 

i inuu volumul producției.
■ Curier juridic..
F" Rubrica „Vă infor

măm"
(Pag. a 2-a)

■ Stabilizarea forței de 
muncă — problemă cen
trală a organizațiilor de 
tineret.

■ Rubrica SPORT.
(Pag. a 3-a)

■ Actualitatea în lume.
(Pag. a 4-a) '
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sporuri de productivitate 
a fost depășirea prevede
rilor de plan stabilite pen
tru perioada amintită cu 
aproape 19 000 tone de 
cărbune. In felul acesta 
colectivul întreprinderii

. « O*« ■ * • ■ • I » « S

Creșterea productivității muncii — 
direcție principală de acțiune

noastre a răspuns cu cins
te chemării lansate de se
cretarul general al parti
dului de a da țării cit mai 
mult cărbune, contribuind 
astfel la cîștigarea cit mai 
grabnică a independenței e- 
nergetiee a țării.

Principalele căi .prin ca
re s-a acționat în acest 
an și care s-au dovedit e- 
ficiente amintim îmbună
tățirea activității în dome
niul transportului. Concret, 
la orizontul 475 a fost în

Cu aceeași cantitate de cărbune, 
mai multă energie electrică și termică

In adunările și confe
rința de dare de seamă 
și alegeri, comuniștii de 
la Uzina electrică Paro- 
șeni au raportat cu mîn- 
drie depășirea substan
țială a indicatorilor de 
plan — plus 11 560 MWh 
energie electrică, peste 
35 000 Gcal, realizarea 
unei producții marfă in
dustriale suplimentare 
de 2 490 000 lei și repu
nerea înainte de termen 
în funcțiune după repa
rații capitale a unor ca

locuit fluxul de transport 
discontinuu, cu vagonete, 
cu flux de transport con
tinuu pe benzi de cauciuc, 
avînd loc totodată o con
centrare a producției ex
trase la acest orizont. De

asemenea, în cadrul ace
lorași acțiuni, evidențiem 
activitatea de revizii, repa
rații și întreținere a în
tregului flux de transport.

In paralel cu îmbunătă
țirea activității de trans
port am vicționat eu per
severență pentru realiza
rea unei aprovizionări p- 
perative, eficiente a frontu
rilor de lucru. Am pus în 
funcțiune 3 monbraiuri me
canice cu o lungime de 2600 
m care servesc 9 locuri de 

pacități de producție. Bu
nele rezultate au consti
tuit prilejul unei ample 
analize, prin prisma sar
cinilor mobilizatoare pre
văzute în proiectul de 
Directive ale Congresu
lui al XIII-lea ai P.C.R., 
care acordă o atenție prio
ritară, dezvoltării bazei 
energetice românești. In 
acest context, participan- 
ții la discuții au subliniat 
necesitatea materializă
rii, mai devreme, a U-

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a revenit, 
miercuri, tn Capitală din 
vizita de stat întreprinsă. 
în Republica Federală 
Germania, la invitația pre
ședintelui Richard von 
Weizsacker și a doamnei

La încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu, s-au 
întreținut cordial cu pre
ședintele Republicii Fede
rale Germania, Richard von 
Weizsacker.

Președintele R.F. Ger
mania a mulțumit pentru

Una dintre formațiile 
de lucru fruntașe de la 
mina Uricani — secto
rul III este brigada con
dusă de Ion Nichițelea. 
în imagine, ? schimbul 
condus de Dumitru Be- 
teș, după un șut rodnic 
in schimbul III.
Foto: T. ALEXANDRU

muncă și un monorai ma
nual pentru două locuri 
de muncă. In felul acesta 
nu numai că am -ealizat 
o aprovizionare mai bună 
și mai promptă, dar am 
redus și personalul de 
servire la strictul necesar, 
apropiind (St mai mult 
materialele de locul de 
muncă. •

Râmînînd în același do
meniu al reviziilor, repa
rațiilor și întreținerii sub
liniem activitatea bună 
desfășurată la complexele 
mecanizate. De fapt prin 
întreținerea lor în condi
ții optime de lucru și prin 
folosirea intensivă am ob
ținut la locurile de muncă 
dotate cu astfel de utilaje 
productivități superioare 
prevederilor de plan și, 
implicit, creșteri substan
țiale la producția de căr-

Ing. Constantin IONESCU, 
inginer șef al I.M. Livezeni

(Continuare în pag. a 2-a) 

nor măsuri menite să a- 
sigure uzinei noastre mă
rirea randamentelor de 
conversiune a energiei 
primare, prin extinde
rea producerii combina
te a energiei electrice și 
termice. Concret, în ur
mătorii ani, vom acționa 
pentru înlocuirea siste-

loan SALTELICHI, 
secretar al comitetului de 
partid al U.E. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)

SOSIREA ÎN CAPITALA
Marianne von Weizsacker.
Vizita președin

telui Nicolae Ceaușescu în 
Republica Federală Ger
mania constituie o ilus
trare a evoluției pozitive 
pe care o cunosc relațiile 
dintre cele două țări, 
a dorinței reci
proce de a extinde și a- 

DIALOG LA NIVEL ÎNALT 
ROMÂNO—VEST-GERMAN

vizita efectuată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu, a apreciat că 
aceasta a pus o bază bună 
pentru relațiile' viitoare 
dintre cele două țări, con
vorbirile avute, care : au 
prilejuit o mai bună cu
noaștere reciprocă, un 
schimb pozitiv de opinii, 
formularea unor impor (Continuare in pag. a 4-a)

ACCENTUL —pe valorificarea 
superioară a rezervelor
de creștere

Dezvoltarea puternică în 
continuare a forțelor de 
producție, a bazei tehnico- 
materiale a economiei — 
așa cum prefigurează în 
mod magistral prevederi
le proiectului de Directive 
ale Congresului al XIH-le'a 
a] partidului — este un 
proces legic, de substanția
le transformări revoluțio
nare în structurile de pro
ducție, menite să. ridice 
pe noi culmi de progres 
și civilizație națiunea 
noastră socialistă. Realiza
rea acestui obiectiv priori
tar implică cu necesitate, 
așa cum prevăd Directive
le, dezvoltarea bazei de 
materii prime minerale și 
de energie în vederea asi
gurării în cit mai mare 
măsură din resurse proprii 
a necesarului economiei. 
Pentru industria extracti
vă se prevede aplicarea pe 
seară largă a metodelor 
de exploatare de mare 
productivitate. La huilă în
treaga producție va fi su
pusă spălării în vederea 
creșterii în continuare a 
cantității de cărbune coc- 
sificabil.

profunda relațiile dintre 
ele, în avantajul reciproc, 
al cauzei păcii și destinde
rii internaționale.

S La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost salu-

(Continuare tn pag. a 4-a)

tante concluzii în proble
me de interes comun, re- 
prezentînd o contribuție 
deosebită la dezvoltarea
raporturilor bilaterale și, 
totodată, la promovarea 
dialogului la nivel înalt 
în viața internațională, la 
depășirea, pe această cale, 
a problemelor grave cu

a producției
Iată o sarcină de mare 

răspundere care jalonea- 
' ză întreaga activitate a 

colectivului întreprinderii 
miniere Uricani, definind 
sensul strădaniilor pentru 
creșterea continuă a ex
tracției în vederea asigu
rării cărbunelui cocsiflca- 
bil necesar industriei si
derurgice, componentă e- 
sențială a luptei pentru 
cucerirea independenței e- 
nergetice a țării.

Expresie a adeziunii lor 
totale față de prevederile 
proiectului de Directive, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii din cadrul minei 
Uricani fac totul pentru a 
obține rezultate superioa
re în întimpinarea marelui 
forum comunist al țării, 
atît în realizarea sarcini
lor pe acest an, cît și în 

Ion GEANA, 
secretar adjunct ăl 

comitetului de partid, 
I.M. Uricani

(Continuare în pag. a 2-a)
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Proiectul de D.recii’, c 
ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului des
chide noi perspective de 
dezvoltare pentru fiecare 
sector al economiei națio
nale. :■

In acest context de dez
voltare multilaterală a 
patriei în care interdepen
dența dintre ramurile e- 
conomiei este tot mai pro
nunțată, nouă. lucrători
lor de la S.U.T. Livezeni 
ne revin sarcini sporite 
pentru a asigura șantiere
lor de construcții din Vale 
toate condițiile desfășu
rării unei activități nor
male. Sîntem eonștienți 
că de munca noastră, de 
rezultatele ei, se leagă în 
mod nemijlocit îndeplini
rea obiectivelor social-e- 
conomice din Valea J iului, 
activitatea noastră consti
tuind punctul de plecare 
pentru obținerea unor re
zultate bune în activitatea 
de construcții. Privite din 
perspectiva prevederilor 
noului cinci nai, față ■ de 
îndeplinirea planului, res
ponsabilitatea și calitatea 
lucrărilor vor deveni ca
racteristici de bază și în 
munca noastră, în amplul 
efort de creștere a volu
mului de producție pe ca
re llȚdepunem. In acest 
sens, secția noastră va be-

Curier
ALEXANDRU NECU- 

I .AI, Lupeni : Este corect 
să recuperați timpul efec
tuat cu transportul, în 
localitatea - de domiciliu, 
precum și cel cît rămîneți 
în acea localitate, prin 
prestarea anticipata de o- 
re suplimentare în condi
țiile legii. Nu există nici 
un temei legal prin care 
unitatea să vă re tribute 
pentru timpul în care nu 
se prestează muncă efec-

zv

In întîmpinarea Congresului al XIII-lea al partidului

Prin muncă plină de abnegație,
vom spor 
volumul

neficia de noi dotări teh
nice, eu grad sporit de 
prelucrare, ceea ce va a- 
sigura o mai bună func
ționare a fluxului de pro
ducție. Dealtfel, ținînd 
cont de faptul că obiecti
vele puse de partid în fața 
noastră vor fi mult mai 
mobilizatoare, conducerea 
secției noastre a luat din 
timp măsuri pentru spo
rirea cantității și calității 
producției. Astfel, în a- 
ceste 9 luni de activitate 
premergătoare marelui e- 
veniment politic din viața 
partidului și a țării : — 
Congresul al XIII-lea al 
partidului —, colectivul 
S.U.T. Livezeni raportea
ză o serie de rezultate ce 
exprimă strădaniile noas
tre pentru a putea să ra
portăm succese de presti
giu. Bunăoară, prodUcția 
fizică globală a fost depă
șită cu 15 la sută, produc
ția netă cu 17 la sută, ce
ea ce ne-a asigurat peste 
un milion de lei beneficii.

Dezbătînd cu atenție 
proiectul de Directive ale 
Congresului, membrii co
lectivului nostru au găsit în 
aceste importante docu
mente programatice ex
presia tuturor acumulări
lor cantitative și calitative 
ale muncii poporului nos
tru, au regăsit cu aceeași

juridic
tiv. In legătură cu indem
nizația de detașare, legea 
(H.C.M. ni’. 822/1959) sta
bilește că aceasta se acor
dă în raport cu retribuția 
tarifară de încadrare. Se 
deduce că, persoanele care 
primesc această indemni
zație în cuantum- mai ridi
cat de'eîț dv, au retribu
ția tarifară lunară mai 
mare. '

Ilie ȘERBAN, 
jurist

i continuu 
producției

claritate permanenta preo
cupare a partidului pen
tru ca viața noastră a tu
turor să cunoască noi culmi 
,de _ bunăstare și fericire.
Conștienți că numai prin 
muncă, numai prin abne
gație și dăruire vom pu
tea duce Ia îndeplinire im
portantele prevederi ale 
Directivelor, comuniștii, 
întregul’colectiv de oameni 
ai muncii de la S.U.T. Li
vezeni se angajează „ca în 
cinstea celui de-al XIII-lea 
Congres ăl partidului, prin 
creșterea continuă a pro
ductivității muncii, să rea
lizeze beneficii de peste 
300 mii lei,, .sporind in a- 
cest fel eficiența : econo
mică a activității noâstre. 
In acest fel, noi ne expri
măm deplinul acord și a- 
tașament față, de prevede
rile proiectului de Directi
ve, față de propunerea de 
realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar 
general al partidului, con
vinși fiind că acest act de 
voință al tuturor comu
niștilor, al întregului popor, 
reprezintă de fapt cea mai 
bună garanție a mersului 
ascendent al României pe 
calea comunismului.

Ec. Constantin ANGHEL, 
contabil șef, S.U.T. Livezeni

Cantina-restaurant din 
noul centru civic al o- 
rașului Lupeni, se bucu
ră nu numai de un văd 
comercial deosebit, dar 
și de aprecieri elogioa
se din partea consuma
torilor.

Foto: Al. TĂTAR

(Urmare din pog. I)

bune extras. Astfel, cu un 
complex de producție ro
mânească am extras în 
medie'pe lună 14 000 tone . 
dc cărbune, cu 1000 tone 
mai mult decît sarcina pla
nificată. iar cu un alt 
complex am realizat plu
suri de aproximativ 3000 
tone pe lună. Aceasta s-a 
datorat, așa cum spuneam, 
sporurilor de productivi
tate înregistrate carq s-au 
ridicat în medie la doua 
tone pe post în plus față 
da sarcină planificată. A- 
ceasta' a fost principala di
recție de acțiune — con
centrarea producției pe 
mari capacități, dotate ? eu 
mecanizare complexă. Bi
neînțeles că nu putem 
spune că numai acestea au 
fost acțiunile care au con
dus la creșterile de pro
ductivitate înregistrate. 
Mai adăugăm — folosirea 
integrală și. eficientă : a 
timpului de lucru afectat 
producției, acțiuni de în

(Urmare din pag. I)

melor de preparare a pra
fului de cărbune, în scopul 
utilizării eficiente a căr
bunelui energetic inferior. 
Prin montarea unui cazan 
suplimentar de abur, vom 
produce în plus 40 MWh 
în perioada toamnă—pri
măvară, asigurînd, vara, 
realizarea programului de 
reparații, fără a rediiee pu-

Cu aceeași 
cantitate 

de cărbune, 
mai multă 

energie 
electrică 

și termică

terea energetică a termo
centralei. Aceste măsuri 
vizează perspectiva, dar 
și în prezent comuniștii, 
întregul colectiv de la 
U.E. Paroșeni militează cu 
fermitate pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor 
de plan. In acest sens 
ne-am angajat ca, în cins
tea celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R., să a- 
dăugăm plusului de ener
gie electrică și termică 
realizată pînă în prezent 
încă 2000 MWh. Angaja
mentul nostru subliniază, 
prin fapte, adeziunea în
tregului colectiv de mun
că ia propunerea plenarei 
C.C. al P.C.R. ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
Teln vestit în înalta funcție 
de secretar general al 
partidului, garanție certă 
a prosperității și fericirii 
națiunii noastre socialiste.

tărire a ordinii și. discipli
nei, la care au contribuit 
organizațiile de masă , și 
obștești sub conducerea, 
îndrumarea și controlul or
ganizației de partid. Nu 
putem trece cu vederea 
preocupările pentru cali
ficarea forței de muncă,

Concentrarea producției 
pe mari capacități mecanizate 

asigură eficiența muncii in subteran
unde, deși avem rezultate 
bune nu putem afirma că 
s-a făcut totul pentru a 
asigura structura optimă 
pe formații de lucru a per
sonalului calificat. In acest 
domeniu de activitate nu 
am acționat cu destulă e- 
ficiență pentru a determi
na un număr cît mai 
mare de muncitori să ur-

Accentul - 
superioară 
de creștere

(Urmare din pag. I)

I. pregătirea producției pe 
| 1985 și viitorul cincinal.

Strădaniile noastre în pe
rioada ce a trecut de la 
începutul anului se con
cretizează în depășirea pla
nului de extracție CU 24 000 
tone de cărbune, a pro
ductivității planificate pe 
întreprindere cu aproape 
6 la sută. Totodată, o deo
sebită atenție anț acordat, 
așa cum cere secretarul 
general al partidului, to- 
varășui Nicolae Ceaușescu, 
pregătirii producției pen
tru anul viitor, an hotărî- 
tor pentru încheierea cu 
succes a cincinalului actual, 
pentru pregătirea celui vi
itor.

Astfel, pentru pregăti
rea a noi capacități de 
producție, se află în curs 
de finalizare lucrările de 
montare a celui de-al trei
lea complex de mare ca
pacitate în panoul 10, stra
tul 17/18, precum și pre
gătirea de noi rezerve din 
blocurile I Nord, III Nord, 
V/4, VI și altele. Tot în 
această perioadă aU fost e- 
xecutate lucrările de des
chidere în zona estică a 
cîmoului minier, la ori
zontul 400, ceea ce va crea 
condiții pentru punerea' 
în valoare a unor însem
nate rezerve de cărbune 
care să permită creșterea 
capacităților de producție 
pe măsura creșterilor / de 
extracție prevăzute . atît 
pe 1985, cînd producția; mi
nei va înregistra un spor 
de 150 000 tone, cît și' în 
perspectivă. In cadrul preo
cupărilor pentru yalorifi-

meze cursurile școlii de 
calificare. Ne vom strădui 
să completăm efectivul 
formației service astfel in
cit aceasta să poată acțio
na prompt și eficient pe 
toate schimburile, Vrem ca 
prin aceste intervenții, la 
care se cere și calitate, să

suplinim timpul redus a- 
fectat reviziilor, reparați
ilor șî întreținerii. Va tre
bui să acționăm mai per
severent și cu mai multă 
hotărîre în reducerea tim
pului necesar montării și 
punerii în funcțiune a 
complexelor mecanizate, 
chiâr, și în condițiile în 
care noi folosim complexe

pe valorificarea 
a rezervelor 
a producției

carea superioară a resur
selor, se acționează,' de a- 
nemenea, pentru exploa
tarea rezervelor imobili
zate în pilier! și aflori- 
mente.

Colectivul nostru este 
conștient că sarcinile spo
rite ce ne revin necesită 
strădanii susținute — așa 
cum s-a subliniat în - re
centa conferință a organi
zației de partid pe mină 
— pentru exploatarea in
tensivă a utilajelor moder
ne din dotare, folosirea ra
țională a forței de muncă, 
întărirea ordinii și disci
plinei pentru creșterea 
productivității muncii, Îm
bunătățirea calității pro
ducției. Sînt rezerve im
portante pentru ridicarea 
activității noastre Ta nive
lul cerințelor economiei 
naționale, rezerve a căror 
valorificare necesită o ac
tivitate susținută, pricepe
re și dăruire, spirit revo
luționar din partea comu
niștilor, a întregului co
lectiv. Tocmai aceste ce
rințe se află pe primul 
plan al preocupărilor or
ganelor și organizațiilor 
de partid din cadrul minei. 
Prin tot ce întreprindem, 
urmărim creșterea realiză
rilor minei atît în sporirea 
extracției cit și în pregă
tirea viitoaj’elotv capaci
tăți, pentru a cinsti cu 
fapte de muncă de excep
ție marele forum comunist 
al țării, realegerea tovasă- 
șului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secre
tar generai al partidului.

de dimensiuni mari care 
necesită un volum sporit 
de muncă; Este absolut ne
cesar să realizăm această 
sarcină, pentru eă și în 
viitor avem orientate preo
cupările spre extinderea 
mecanizării complexe a a- 
bătajelor. In acest an vom 
mai introduce încă două
complexe mecanizate de 
fabricație românească, pre- ' 
gătim încă un abataj pen- 
,tru un alt complex care 
va fi montat în prima par
te a anului viitor. Mer- 
gînd pe aceeași cale,’: . a 
mecanizării vom introdu
ce și o npuă tehnologie de - 
săpare și betonare a lu-,

* orarilor de înaintare.
Prin ceea ce vom între

prinde sperăm să menți
nem colectivul întreprin
derii în rîndul unităților 
economice care , vor rapor
ta realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan în cins
tea înaltului forum al co
muniștilor din România 
— Congresul al XlII-ka. al 
partidului.

prezentat în premieră la funcționează într-un 
sfîrșitul acestei luni. ’’ spațiu de producție.

■ IN LOCUINȚA NO- această săptămînă

I 
I
I
i 
I

■. ■ POEMUL .. „HOREA",
ț In. cadrul .,. manifestărilor 

prilejuite de aniversarea 
a. 200 de ani de la m area

' răscoală populară condusă 
■ .de: Horea, Cloșca și Cri- 

șăn, colectivul artistic al 
Teatrului de stat din Pe- 
troșan i, începe repetițî ile 

. la poemul „Horea", spec
tacol realizat de regizorul 
Florin Fătulescu, ce va fi

nou

... ........ , ... . ... . . . unita- 
UA. De ieri a început re- tea, apreciată de locuitori, 
partizafea locatarilor în funcționează la - parterul 
cele 32 de apartamente ale blocului 43 din bulevardul 
blocului 25 din cartierul Păcii unde în curînd vor 
Bucura al orașului Uri- ' fi date în folosință și alte 
câni. De la începutul a- spații destinate serviciilor 
cestui an în Uricani cons- pentru populație.

: tructorii au predat „la ■ „BANATUL" 
. cheie" alte 202 apartamen- troșani. Ansamblul
te în același cartier. (V.S.)

■ IN-SPAȚIU NOU. U- 
nitate.a de croitorie a co
operativei . meșteșugărești 
„Sțraja" Lupeni, condusă 
de Constantin Bolosin,Bolos in,

la Pe- 
artis- 

tic de cîntece și dansuri 
„Banatul" din . Timișoara 
prezintă luni, 22 octombrie 
(ora 20), pe scena Casei 
de cultură din Petroșani,

spectacolul ' Thuzical-core- șurat la cabana Peștera din . generală nr. 1 Petroșani,,au 
grafic și de obiceiul j popu- masivul Bucegi, au parti- trăit, marți și miercuri, 
lare. „Din’ grădina țării cipăt' și’ reprezentânții ce- clipe de neuitat : primind1 
mele". (T.Ț.) lor două echipe „Salva- cravata roșie cu tricolor ei
| AUTORIZAȚIE. Re- mont” din Valea Jiului, au devenit pionierii din 

cent s-a eliberat autoriza- respectiv * dirî Petroșani : și generația , Congresului al 
ția de construcție pentru Lupeni. In cadrul bilan- ’

locuințe țului anual, prezentat cu 
acest prilej, au fost evi- 

O dențiate și meritele echi- 
viito- pelor noastre, celei

vor “ '' ‘ ..... .
încă

de lu-
pentru constructori.

ansamblul de 1
Nord 3 din Petroșani, stra
da dr. ■ Petru Groza.
parte din blocurile
rului ansamblu 
constitu i 
din acest an, front 
cru
(I.V.)

■ L,A SIMPOZIONUL fericire, cei 38 deelevi 
anual Salvamont, desfă- din clasa a II-a G, Școala

acest prilej, au fost . evi-

, i - din 
Petroșani acordîndu-i-se 
o mențiune. (I.D.)

■ CUPE DE NEUITAT, 
îmbujorați de emoție și

XIII-lea al partidului, e- 
veniment căruia j-au de
dicat un frumos program 
artistic. (T.S.)

I 
I

Rubrică realizată de 
Tiberiu SI’ATARU
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Zicala „Cine a băut apă din Valea Jiului 
nu mai pleacă“ — devine realitate

Felicitat
in fata colectivului

Fenomenul fluctuației 
la întreprinderile miniere 
este cunoscut. Nu rhai este nomenul fluctuației la 

na Paroșeni nu prezintă 
proporții deosebite. Colec
tivul de muncă de aici re
prezintă pentru fiecare o 
adevărată școală de edu
cație prin muncă și pen
tru muncă, ale cărei 
fecte se răsfrîng în 
stimulator mai ales 
pra tinerei generații,

pentru nimeni un . secret 
faptul că unii oameni vin, 
stau puțin apoi părăsesc 
întreprinderile, nereușind 
să se integreze în colecti
vele în care abia au pășit. 
Numărul mare de înca
drări și lichidări, într-o 
perioadă relativ scurtă de 
timp,' este dovada elocven
tă a faptului că fenome
nul fluctuației a devenit 
un 'fenomen cu consecințe 
asupră’realizării sarcinilor 
de'.'plan ale întreprinderii. 
Cu' toate acestea, viața <i 
confirufat că mulți dintre 
tinerii- care au luat con
tact'cu viața de subteran 
au ■ reușit să se integreze 
foarte bine în colectivele 
de muncă, devenind în 
scurt timp' meseriași pri- 
cepuți pe frontul cărbu
nelui. Ancheta noastră își 
propune să reliefeze două 
situații la două dintre în
treprinderile miniere unde 
fenomenul fluctuației se 
prezintă în mod diferit i 
I.M. Paroșeni și I.M. Ani- 
noasa.

l.M. PAROȘENI

Inițiativele uteciste — 
principalul mijloc de 

stabilizare

Din situația prezentată 
de Eugen Deutsch, secre
tarul comitetului U.T.C. pe 

intreprindebe, reiese 
mod evident faptul că

e- 
mod 
asu-

. - .. . In
acest sens, inițiativele ute
ciste lansate în cadrul or
ganizației: „Prietenul nou
lui încadrat" și „Trofeul

Stabilizarea forței de muncă — problemă 
centrală a organizațiilor de tineret

noului încadrat", urmări
rea îndeaproape a modului 
de
au dat rezultatele sconta
te, tinerii reușind să se 
stabilizeze în cadrul între
prinderii, realizările lor 
situîndu-se la cote ridica
te, chiar dacă tinerii au 
luat pentru prima dată 
contact cu muncă în aba
taje sau au călcat pentru 
prima dată pămîntul Văii 
Jiului. Gheorghe Ilinca, 
Constantin Pristavu, A- 

. drian Stanciu, Crăciun Fî- 
ța și alții, fie că sînt din 
Moldova ori din Dobrogea 
ori din cîmpia Bărăganu
lui au devenit oameni de 
bază, oameni statornici ai 
Văii Jiului.

finalizare a acestora

I.M. ANINOASA,în 
fe- 

mi- „Eșecurile nu dezarmează, 
ci ambiționează1*

j ... Laborantele Ana Toa
că și Maria Ileana din 
cadrul laboratorului me
canic C.T.C. al 
I.IJ.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, lucrează la încer-

■ carea durității materia
lelor cu ajutorul insta
lației „BRINEL1*. Dato
rită preciziei cu care 
lucrează, a disciplinei în 
muncă sînt două dintre

i cele mai apreciate lu
crătoare ale secției din. 
care fac parte.

Foto : Al. TĂTAR

Acestea sînt cuvintele 
secretarului comitetului 
U.T.C. al minei Aninoasa, 
Constantin Radoslav, 
nerii nu și-au pierdut 
crederea. Cu toate că 
tuația fluctuației este 
zarmantă.
multe metode pentru a o 
elimina. Dar nu s-au do
vedit prea eficiente. Chiar 
și. inițiativele, parcă aici

Ti- 
în- 
si- 

de- 
S-au încercat

au un efect mai puțin scon
tat. De fapt, inițiativa, căci 
numai una s-a aplicat. Nu
mai „Prietenul noului în
cadrat". Cealaltă nu s-a 
încercat. Se pare că nici 
nu prea se cunoaște bine 
în ce constă. Comitetul mu
nicipal U.T.C. trebuie 
acorde mai mult 
organizației de la 
Aninoasa. Căci nu 
inițiativele uteciste, 
lor de aplicare și urmări® 
re, nu sînt cunoscute, ci 
chiar unele probleme fun
damentale ale organiza
ției de tineret. Cineva, de 
la municipiul U.T.C. tre
buie să se ocupe mai în
deaproape de această or
ganizație. Situația fluc
tuației o cere cu insistență.

sa 
sprijin 

mina 
numai 
modul

Cert e că de lă începu
tul anului âu plecat din 
întreprindere peste 470 de 
oameni, dintre care cea 
mai mare parte o repre
zintă tineretul.. Ceea ce 
trebuie să dea de gîndit 
organizației de tineret și, 
bineînțeles, pentru întregul 
colectiv de oameni 
muncii este faptul 
principala cauză a 

constituie 
de absențe 
desfacerile 

muncă din 
constituind

ai 
că 

aces-
tor plecări o 
numărul mare 
nemotivate, 
contractelor de 
cauza acestora __  ....

. baza fenomenului de fluc
tuație. Din acest punct de 
vedere, organizația de ti
neret, factorii de răspun
dere ai întreprinderii tre
buie să insiste mult mai 
mult pentru a crea condi
ții de muncă și de viață 
dintre cele mai bune pen
tru tinerii care doresc să 
se stabilizeze în Valea - 
Jiului, în așa fel încît e- 
xemplul Celor care au de
venit mineri de înaltă ca
lificare să fie generalizat 
în întreaga organizație de 
tineret, în întreg colectivul 
âe oameni ai muncii. Zi
cala cu „Cine a băut apă 
din Valea Jiului nu mai 
pleacă", trebuie să prindă 
rădăcini și la mina 
noasa, precum și la 
unități miniere unde 
nomenul fluctuației mai 
reprezintă încă o problemă 
cu consecințe negative a- 
supra îndeplinirii indica
torilor de plan,

Gheorghe CHIRVASA

Ani- 
alte 
fe

Pe maistru] minier Pe
tru Taraș de Ta mina I.ive- 
zeni îl cunosc mulți'mineri, 
ajutori mineri de la mi
nele Petrilă, Dîlja și Li- 
vezeni. A vehit la l.M. Pe- 
trila, de pe meleagurile 
.județului Olt, în anul 1956. 
A lucrat ca vagonetar, ca 
miner, apoi a urmat școala 
de. maiștri mineri, după 
Care conducerea I.M. Dîl- 
ja, unde a fost transferat, 
i-a încredințat munca de 
maistru. L-am întîlnit și 
cunoscut la orizontul 607 
al minei Dîlja în anul 1968. 
Mergea cu un grup de mi
neri, ajutori mineri și lă
cătuși spre unul din aba
tajele sectorului III. Mi
nerii pe care i-a coordo
nat el au obținut rezultate 
bune în producția' de căr
bune, la înaintări sau pre
gătiri. '

— Desigur că pentru a 
obține rezultate bune am 
pus mare preț pe munca 
eu oamenii. Este o muncă 
dificilă care-ți cere mult 
tact, stăruință și multă 
răspundere, îmi spunea el. 
Pentru munca depusă și 
rezultatele obținute la mi
na Livezeni, unde a lucrat

Căminul - școală
„Acasă" e un cuvînt de 

dor, de nostalgie, care stâr
nește amintiri dragi des
pre oameni și locuri iubite. 
Pentru mulți studenți din 
Petroșani „acasă" înseam
nă căminul studențesc. Un 
„du-te vino" neîntrerupt, 
chemări, răspunsuri, tele
foane, întîlniri, discuții 
aprinse despre cursuri, se- 
minarii, proiecte... toate 
incredințîndu-te că te a- 
fli intr-un cămin de Stu
denții-. c . jsca-sr Ț

Omul a sfințit locul și 
aici, la - căminul studențesc 
nr. 4, Un ospitalier „Bun 
venit" ne întîmpină la 
primii păși/ făeîndu-ne să 
ne simțim ca acasă. Pe 
coridoare, în sălile de lec
tură, la oficii, in camere 
se remarcă hărnicia, bunul 
gust, i sensibilitatea față 
de frumos a fetelor.

Recent , a avut loc o în
trunire a comitetului de 
conducere al căminului nr. 
4 sub îndrumarea direc
torului educativ, dr. ing. 
loniță Pădure. Scopul în
trunirii a fost adoptarea 
proiectului programului dc 
activități pentru anul u-

în ultimii -anij . maistrul 
Taraș a fost apreciat de 
comitetele de partid și de 
sindicat, de conducerea mi
nei,- ’ Ț; ' ■.' ’

— Am avut în maistrul 
Taraș un om de nădejde 
în subteran, îl caracteriza 
Nicolae Buciuman, pre
ședintele comitetului sindi
catului de la mina Live
zeni. In acest setos sînt 
bine cunoscute vitezele de. 
înaintare record și lucră
rile de calitate realizate 
de brigada condusă de mi
nerul Mircea Secrieru, bri
gadă îndrumată îndeaproa
pe de maistrul minier Ta
raș; " V .. v! v- »

Pentru toate aceste ca
lități și rezultate bune 
în procesul de producție și 
pentru cei 28 de ani de 
muncă în mină Ion Horto- 
pan, șeful sectorului in
vestiții de la mina Live-; 
zeni, l-a felicitat pe mais
trul minier Petru Taraș 
în fața colectivului și i-a 
urat ani mulți de viață și 
multă sănătate cu prilejul 
ieșirii la pensie.

Petru GAIN A, f
corespondent

niversitar în curs, pro
gram ce vizează* 1 principa
lele aspecte ale vieții de 
cămin: autogospodărireă,
autodotarea, întreținerea 
curățeniei, ordinea, dis
ciplina, regulile convie
țuirii în colectiv. !

In vederea realizării 
acestui program, ;studen
tele au propus Inițierea 
unui concurs pentru» „cea 
mai frumoasă cameră", o 
mai strînsă conlucrare cu 
A.S.C., constituirea unor 
colective de redacție a ga
zetelor. de perete. .

Studentele au înțeles că 
viața în colectiv este prin
cipala cale de a cunoaște, 
de a iubi oamenii și fap
tele lor. Viața de cămin 
ne pregătește pentru partea 
cea mai delicată a viitoa
rei noastre meserii : - lu
crul cu oamenii. A lucra 
‘■ti oamenii, a fi zi de zi în 
relații cu ei, a reuși să te 
faci stimat, dorit și iubiț 
în mijlocul lor este ' cea 
mai • mare satisfacție a u- 
nui ori. J . . . - ‘ ;\ț ■ ■

Aura ȘTEFAN,
studentă

Fotbal, divizia A : Jiul — Sportul studențesc : 0—2 (0—0) !!

învinșii au evoluat slab
Rezultat alb la pauză, 

care evidenția, în după- 
am'iâza zilei de ieri, mai 
ale's1 sterilitatea atacurilor 
Jiului, dacă avem în ve
dere că cel mai periculos 
atacant în prima repriză 
s-a dovedit mijlocașul Sta
na, autorul unui șut în 
transversală (min. 16). Din 
păcate, carențele tehnice 

» i și tactice mai vechi (pase 
■'imprecise, lufțuri . copilă- ■ 
rești, desinCronizări inter- 
compărtimentale) și-au pus 
amprenta pe jocul echipei 
din Vale și în repriza se
cundă, cînd, atacând cu un 
efectiv sporit, s-a lăsat 
descoperită în . dispoziti
vul defensiv. Departe de 
a fi „în corzi", Sportul 
studențesc a cedat preme
ditat zona mediană, pen
tru a lansa contraatacuri 
tăioase. O gafă de începă
tor a lui Vasile Popa (66), 
l-a adus pe Chihaia în 
postură de a deschide sco
rul, iar „lobul" său, peste 

Cavai, a întîlnit transver
sala. „Avertismentul11 stu
denților (deși lipsiți de a- 
portul unor titulari de 
marcă : lîâgl, Mircea San
du, Mihail Marian), n-a 
fost luat în seamă. Călin, 
înlocuitorul lui Dosan, în
că din prima repriză, a 
încercat să-și. dirijeze 
coechipierii spre buturile lui 
Speriatu, ba chiar a șutat 
periculos în min. 75, go
lul fiind evitat, , prlntr-o 
spectaculoasă paradă, la 
rădăcina stîlpului din 
dreapta de ultimul apără
tor bucureștean. In cen
trul liniei de atac, Lăsconi- 
n-a dat satisfacție, dim
potrivă dezordonat, neins
pirat și lipsit de ambiție, 
a fost înlocuit prin Ghi- 
țescu, un debutant cu stîn- 
gul în primul eșalon, care 
nu intuiește poziția favo
rabilă de șut.

In ultimul sfert de oră 
aț .întîlnirii s-a produs 
degringolada formației din

Vale. Cursele infructuoa
se ale lui Varga, Stoines- 
cu și Băluță, degajările lă 
întîmplare s-au continuat 
cu contraatacurile unor 
aripi „de meserie" —■ Bucu- 
rescu și F. Grigore. Tre
buie s-o spunem fără me
najamente că evoluînd slab, 
șters, apărătorii Jiului au 
facilitat victoria ' oaspeți
lor. Mai întîi, șarja lui 
F. Grigore, pe - aripa 
dreaptă a fost finalizată, 
printr-un șut necruțător, 
lă vinclu, de Bozeșan (80). 
Sterilele încercări de ega- 
lare au fost anihilate cu 
ușurință de cuplul defen
siv Iorgulescu — Cazan, 
mai mult chiar, în ultimul 
minut, campionul gafelor 
Vizitiu I-ă servit impeca
bil pe Bucurescu. Țintind, 
tot în colțul sting, jiulis- 
tul de odinioară, l-a în
vins fără sentimentalism 
pe Cavai : 0—2. . <

Andrei APOSTOL

țnfrîngerea fără drept de apel, suferi- țește și mai mult situația in clasament, 
tă de Jiul, provoacă îngrijorare, fiindcă mai ales că, în deplasare. Jiul n-a ob- 
nu se constituie în epilogul unui joc de ținut măcar vreun punct...
excepție ăl adversarilor lui Inter sau JIUL : Cavai — V. Popa, Vizitiu, M. 
vicierii rezultatului de către arbitri, ci Popa, P. Grigore — Dosan (Călin). Stana, 
este urmarea evoluției sub orice critică Varga — Stoinescu, Lăsconi (Ghițescu), 
a „unsprezecelui" antrenat de Gogu Băluță, 
î’onca și Iosif Cavai. Acest eșec înrăută- Foto : Al TATAR
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încheierea vizitei de stat
a președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU
FILME

I 
î

în R.F. Ger li ania
Ceremonia plecării

Miercuri, 17 octombrie, 
s-a încheiat vizita de stat 
întreprinsă în Republica 
Federală Germania de pre
ședintele Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și de tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invi
tația președintelui Repu
blicii Federale Germania, 
Richard von Weizsacker, și 
a doamnei Marianne von 
Weizsacker.
Vizita președin

telui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
a reliefat caracterul larg 
și aprofundat al dialogu
lui la nivel înalt româno 
— vest-german, importan
ță sa deosebită, întîlniri- 
le și convorbirile cu pre

ședintele Republicii Fede- 
, rale Germania, cu cance
larul federal, cu liderii- 
partidelor politice, cu re
prezentanți ai vieții eco
nomice fiind . consacrate 
dezvoltării colaborării în 
diferite domenii, ridicării 
acesteia pe o treaptă supe
rioară, examinării princi
palelor probleme actuale 
ale situației din Europa 
și din lume, promovării 
conlucrării dintre cele do
uă țări în viața internațio
nală, în folosul reciproc, 
al destinderii, păcii, secu
rității și cooperării inter
naționale.

Ceremonia oficială a 
plecării a avut loc la Cas
telul Falkenlust, de lîngă

orașul Bruhl, reședința o- 
ficială în această perioa
dă a șefului statului vest- 
german.

Președintele Republicii 
Federale Germania, Ri
chard von Weizsacker, a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, să primească onoru
rile militare.

Comandantul gărzii de 
onoare a prezentat rapor
tul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România 
și Republicii Federale Ger
mania.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Richard von Weizsacker atF

trecut în revistă garda de 
onoare, constituită în cins
tea plecării șefului statu
lui român.

Cei doi președinți și-au 
strîns cu prietenie mîinile 
și și-au luat un călduros 
rămas bun.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
și-a luat un cordial rămas 
buri de la președintele Re
publicii Federale Germania 
și soția sa, doamna Ma
rianne von Weizsacker.

Vicecancelarul și minis
trul de externe, Hans-Die- 
trich Genscher, cu soția, a 
însoțit pe înalții oaspeți 
români la Aeroportul in
ternațional Koln-Bonn, de 
unde aeronava preziden
țială a decolat spre patrie.

î
I
I
I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Străinul, I-II | 
Unirea: Elvis; Parîrigul: 
Avertismentul, I-II.

PETRILA : Martorul de 
pe vasul Arkona.

LONEA: O afacere
murdară.

VULCAN — Luceafărul: 
Secretul cifrului.

LUPENI — Cultural 
Cartierul veseliei.

URIC ANI : Vuk.

15,00
15,05

15,20

16,20
16,30

18,00

19,15

t

mân. Dialog despre . 
viitor. I

20,35 Dragoste supremă, .
România. Program I 
de cîntece. ■

20,50 Lumea contempo- I
rană și confruntă-1 
rile de idei. J

21,10 Film serial pentru I
. tineret (color). E- 1 

- tWI nu au vîrstă. |
F.___ ar- |

(pc)- I
progra- j

I 
I 

de știri. I 
matinale. I
mul •

21,55 Revista literar-ar- 
tistică TV.

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea 

mului.

RADIO

TV

sănătatea, 
telespec-

tineretu

progra-

masculin.
Minaur

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)

tați de tovarășul Constan
tin Dăscălescu, de ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, de con
ducători de instituții cen
trale și organizații de ma
să și obștești.

Erau de față Gottfried 
Georg Evertz, însărcina
tul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Federale 
Germania la București, alți 
membri ai ambasadei.

La coborîrea din avion, 
un grup de pionieri a o- 
ferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Mii de bucureșteni aflați 
pe aeroport au întîmpinat 
pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu cu senti
mente de dragoste, de a- 
leasă stirriă și bucurie. 
Grupuri de tineri și ti
nere au oferit, în semn de 
aleasă prețuire, buchete 
de flori. Prin ovații și a- 
clamații, oamenii muncii 
prezenți și-au exprimat 
deplina aprobare față de 
rezultatele rodnice ale vi
zitei de stat în R.F. Ger
mania. S-a dat astfel ex
presie adeziunii depline 
față de politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei pro
motor neobosit este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
politica de pace, colabora
re și înțelegere promova
tă cu consecvență de 
România socialistă pe plan 
internațional.

Dialog la nivel înalt 
româno-vest-german

(Urmare din pagina 1)

care se confruntă lumea 
de astăzi.

Președintele Nicolae
Ceaușescu a mulțumit pen
tru ospitalitatea de care 
s-a bucurat, și-a exprimat 
satisfacția pentru vizita, 
convorbirile și întîlnirile 
avute cu acest prilej, pen
tru înțelegerile bune la 
care s-a ajuns, atît pe plan 
bilateral, cît și în ceea ce 
privește conlucrarea celor 
două țări în viața inter
națională.

Șefii celor două state 
și-ău manifestat convin
gerea că, pornindu-se de 
la cele convenite în tim
pul vizitei, acționîndu-se 
pentru realizarea lor, co
laborarea româno—vest- 
germană se va ridica pe

plan superior. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că așteaptă cu 
multă plăcere vizita pre
ședintelui Richard von 
Weizsacker în România, 
care, la rîndul său, a ex
primat mulțumiri pentru 
această invitație, cei doi 
șefi de stat subliniind im
portanța deosebită a con
tinuării dialogului la ni
vel înalt între țările noas
tre, în folosul reciproc, al 
destinderii și cooperării, 
al păcii și înțelegerii in
ternaționale, în Europa și 
în lume.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat calde 
urări președintelui Ri
chard von Weizsacker și 
soției sale, de bunăstare 
și pace poporului din Re
publica Federală Germania.

[^cruziLirzjrFzs jn LtMiei
Intervenție românească In comitetul pentru 

probleme sociale, culturale și umanitare 
al Adunării Generate a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 17 
(Agerpres). In Comitetul 
pentru probleme sociale, 
culturale și umanitare al 
Adunării Generale au loc 
dezbateri cu privire la e- 
Iimiriarea tuturor forme
lor de discriminare rasia
lă și asigurarea dreptului 
popoarelor la autodetermi
nare.

Luînd cuvîntul în dez

baterile pe această temă, 
reprezentantul român a 
subliniat, între altele, că 
dreptul popoarelor la au
todeterminare este un 
drept colectiv și perma
nent, a cărții exercitare 
continuă și trebuie să con
tinue și după cucerirea 
independenței politice, el 
constituind o chezășie si
gură a realizării ansam

blului prerogativelor de 
dezvoltare politică și «w- 
nomicâ a fiecărei societăți 
naționale.

Vorbitorul a înfățișat pe 
larg participarea activă și 
inițiativele constructive ale 
României pentru statorni
cirea unei noi ordini mon
diale, întemeiată ferm pe 
normele justiției și echi
tății

Sesiunea Consiliului Generai al F.S.M.
SOFIA 17 (Agerpres). La 

Sofia se desfășoară lucră
rile celei de-a 36-a sesiuni 
a Consiliului General al 
Federației Sindicale Mon
diale, la care participă de
legații din *2 de țări de 
pe toata» continentele.

Pe ordine; de zi a dez
baterilor sic î ' înscrise as
pecte privii- lupta pentru

pace, dezarmare, instau
rarea unei noi Ordini eco
nomice internaționale și 
roliil sindicatelor în solu
ționarea problemelor fun
damentale cu care se con
fruntă lumea contempora
nă.

Contribuția României, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu ia afirmarea tot

mai puternică a imperati
vului de pace, dezarmare 
și colaborare internațio
nală la instaurarea unei 
noi ordini economice mon
diale și lichidarea subdez
voltării a fost subliniată de 
Constantin Niță, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

PE SCURT
■ PARIS. Potrivit sta

tisticilor date publicității 
la Paris, numărul șomeri
lor înregistrați oficial în 
Franța este de 2,36 mi
lioane, mareînd o creștere 
de aproximativ 16 la sută 
în ultimele 12 luni, infor
mează agenția UPI. Șoma
jul afectează 9 la sută din 
totalul populației active, 
lovind mai ales în tineret.

■ WASHINGTON. Pro
ducția industrială a scă
zut, în luna septembrie, în 
Statele Unite, cu 0,6 la 
sută, reprezentînd cea mai 
mare reducere din ultime
le 21 de luni — a anunțat, 
la Washington, Oficiul Fe
deral de Rezerve. Potrivit 
expcrților, această evolu
ție constituie un nou indi
ciu a) încetinirii ritmului 
creșterii economiei ameri
cane.

■ ANKARA. Intr-o de
clarație făcută presei, mi
nistrul de finanțe al Tur
ciei, Vural Arikan, a de
clarat că bugetul preconi
zat de guvern, al cărui 
proiect a fost prezentat în 
Parlament, urmărește în
lăturarea dificultăților e- 
conomice ale țării, în prin
cipal reducerea inflației, a 
cărei rată anuală a ajuns 
la 50 la sută, transmite a- 
genția ‘ ~

19,35

Telex.
Omul și
Dialog cu 
tatorii.
Studioul 
lui.
Desene animate, 
închiderea 
mului.
Handbal
Steaua —
Baia Mare.
Folclor 
ran.
Tezaure 
populară.
1001 de seri,

contempo-

de artă
Reportaj.

19,50
20,00 Telejurnal (pc).
20,20 Țara întreagă 

tîmpină
în-

Congresul 
al XHI-lea al Parti
dului Comunist Ro-

5,00 Buletin
5,05 Ritmuri _______
6,00 Radioprogramul di- ’ 

. mineții. 8,00 Revista pre- I 
sei. 8,10 Curierul melo-I 
diilor. 9,00 Buletin de I 
știri. 9,05 Răspundem as- * 
cultătorilor. 10,00 Buletin | 
de știri. 10,05 Moment fol- ■ 
cloric. .11,00 Buletin de I 
știri. 11,05 Sîntem ' copiii | 
soarelui. 12,00 Buletin de ■ 
știri. 12,15 Magazin teh- I 
nico-științific. 13,00 De | 
la 1 la 3. 15,00 Club uni- î 
vers 20. 16,00 Buletin de I 
știri. 16,25 Radiogazeta | 
economică. 16,55 Sfatul 
medicului. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Politica 
noastră. 17,35 Te apăr și 
te cînt, patria mea. 18,00 
Orele serii. O zi intr-o 
oră (ora 22,00). 23,00 O- j 
pera „Fata de la Cozia“ 

(frag- 
Non 

stop muzical (Buletine de 
. știri la orele: 24,00; 2,00; 

4,00).

pera „Fata de la 
de Emil Monția 
mente). 23,30—5,00

întreprinderea minieră 
Paroseni v

încadrează urgent prin transfer sau direct
— cinci paznici O.S.
încadrarea și retribuirea se fac în confor

mitate cu prevederile legilor nr. 12/1971 și 
57/ 1974.

Autobaza 4 transchm 
Craiova

cu sediul în Ișalnița, telefon 11137 

INCADREAZA PENTRU PUNCTUL 
DE LUCRU I.F.A. VISCOZA LUPENI:
— conducători auto
— tractorist rutierist
— macaragiu autorizat

Relații se pot obține la sediul punctului 
de lucru din Lupeni, strada Vîseozei nr. 1.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) nr. 
1021, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (2792)

PIERDUT legitimație de 
> serviciu, eliberată de I.C. 
i Vulcan pe numele Kurti 

Elisabeta. O declar nulă. 
(2790) ■ ■ -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ditrich

Eugen, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2789)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
3867, eliberată de Institu- > 
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (2788) ■

PIERDUI legitimație de 
serviciu pe numele Costan 
Daniel, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

DECES

Colectivul 1.U.M, Petroșani este alături de cole
gul lor, ing. Popovici Nicolae, în momentele grele 
pricinuite de pierderea mamei sale. (2791)

i CD.
1 Simion rv
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