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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE DE PARTID

La Petroșani s-au 
desfășurat, ieri, lucră
rile conferinței pentru 
dare de seamă și ale
geri a organizației mu
nicipale de partid. Au 
perticipat delegați a- 
leși în adunările și con
ferințele organizațiilor 
de partid din întreprin
deri și instituții, repre- 
zentînd — într-o struc
tură corespunzătoare — 
toate organizațiile de 
partid din municipiu. 
Au fost, de asemenea, 
prezenți numeroși in
vitați, reprezentanți ai 
organelor superioare, de 
partid, ai organelor cen- 

I trale de sinteză, ai or- 
i ganizațiilor de masă și 
î ooștești, activiști de 
I partid, ziariști.

La lucrările conferin- 
ș ței organizației muni- 
; cipale de partid a par- 
, ticipat tovarășul Ilie 

. crdeț, membru al Co
mitetului Politic Exe-

■ cutiv, secretar al C.C. 
j al P.C.R.

A luat, de asemenea, 
parte tovarășul
Gheorghe Matei, 
secretar al Comite- 
tiiiui județean de partid, 

j ■ Desfășurată în cli- 
! matul de intensă acti- 
ș vitate creatoare cu care 
\ întregul popor întîm- 
i pină Congresul al 
ț XlII-lea al partidului,
■ de angajare plenară pen- 
! tru înfăptuirea sarcini- 
; lor actualei etape, a 
I indicațiilor și orientă-

Arilor trasate de secreta-j (Cont, in pag. a 3-a>

in pag, a 2-a

DARE DE SEAMA 
privind activitatea Comitetului municipal 

Petroșani al P.C.R.,
de la Conferința de dare de seamă și alegeri 

din martie 1982, pînă în prezent
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Biroul Comitetului municipal de partid
Viorel Faur — prim-secretar, Ro- 

muluț Dragoș, Aurel Nicola, Con
stantin Iovănescu, Felicia Necșa — 
secretari, Gheorghe Ienciu — șef al 
secției organizatorice, Filip Lazăr, 
Petru Barb, Emilia Man, Benone

Costinaș, Cornelia Stănescu, Valeriu 
Cherciu, Victoria Roșea.

Membrii supieanți
Cornelia Iloiu, Nicolae Dima, Cor

nelia Pantelimon, loan Toacă, Pe
tre Șoșoi, Dora Staicu.

Membrii Comitetului municipal de partid
Abraham Otto, Barb Pe

tru, Bocan Iosif, Bârlea 
Aurel, Blaj Alexandru, 
Boantă Marcu, Bololoi Cor- 
neliu, Boncalo Teodor, Ca
zan Ionel, Cerchez Valen
tina, Cherciu Valeriu, Co- 
darcea Teodora, Costescu 
Iulian, wCostinaș Benone, 
Cotoț Iosif, David Gavrilă, 
Dima Nicolae, Draia Ioan, 
Dragoș Romuluț, Faur

Membrii supieanți
Bacu Anton, Bencovici 

Genica, Burlec Elena, Bol
dea Lucreția, Ciolofan Con
stantin, Crișan Constantina, 
Crișan Arpad, Dragotă 
Ioan, Ebîncă Diaconescu 
Valeria, Furdui Elisabeta, 
Ilamz Ileana, Hidan Ana, 
lancu Emilia. Ionescu Flo-

Aspect din timpul lu
crărilor conferinței.

Foto: Ioan CUZMAN 

Viorel, Filip Lazăr, Fiitii, 
Gherasim, Ienciu Gheor
ghe, Iloiu Cornelia, Iovă
nescu Constantin, Ivan Le- 
lia, Kuron Domnița, Laszlo 
Alexandru, Lupu Ioan, 
Man Emilia, Marchiș 
Gheorghe, Matiaș Emilia, 
Mitea Nicolae, Modoi Ve- 
turia, Mareș Constantin, 
Necșa Felicia, Nechita Ioan, 
Neștian Mihai, Nicola Au

rea, Kelemen Iosif, Matei 
Constantin, Makșai Maria, 
Micu Dumitru, Mandreș 
Petru, Moisiu Ileana, Maz
ili Rozalia, Petre Constan
tin, Pop Ghizela, Raica 
Ștefan, Straitfredt Victo
ria, Secrieru Mircea, Sal- ieșic.ji. loan, Toma Nicolae. 

rel, Păducel Ilie, Poenariu 
Valeria, Pop Simion, Pre- 
doi Ion, Pantelimon Cor
nelia, Popa Constantin, Ra
du .loan, Resiga Ion, Roșea 
Victoria, Sav Ioan, Săbău 
Marinela, Șoșoi Petre, Su- 
ciu Elena, Stănescu Cor
nelia, Stan Constanța, Stai
cu Dora, Svichiu Viorel, 
Toaeă Ioan, Todor Alexan
dru, Vărășeț loan.

Membrii comisiei 
municipale 
de revizie

Pătrășcoiu Dumitru, pre
ședinte, Aboș Elisabeta, 
Brăniștean Maria, Frățilă 
Aurel, Hamz Traian, Mar
cu Ion, Mieheș Voichița, 
Nyește Dumitra, Vlad Ni
colae.

HOTĂRÎ RE
Conferința organizației 

municipale de partid Pe
troșani pentru dare de 
seamă și alegeri, a pri
mit cu vie satisfacție și 
aprobare deplină proiec
tul Directivelor Congre
sului al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român, 
document de însemnă
tate esențială pentru e- 
dificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism, con
stituind un vast și concret 
program de acțiune pen
tru partid și întregul po
por, fiind amplu dezbă
tut și deplin însușit de 
către comuniștii din or
ganizația noastră.

Folosim prilejul con
ferinței de dare de sea
mă și alegeri pentru a 
exprima în numele tutu
ror comuniștilor din or
ganizația municipală de 
partid, a locuitorilor a- 
cestui puternic bazin 
carbonifer al țării, în-
Petroșani, 19 oct. 1984 

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE DE PARTID 

PETROȘANI

treaga și deplina adeziu
ne la Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27 iu
nie a.c., ca fiul cel mai 
iubit al poporului român, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, să fie propus 
și reales în înalta func
ție de secretar general 
al Partidului Comunist 
Român. Dăm expresie în 
acest mod înaltei apre
cieri a calităților de e- 
minent conducător comu
nist și om de stat ale to
varășului N i c o 1 a c 
Ceaușescu, de militant 
de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești 
internaționale, persona
litate proeminentă a vie
ții politice internaționa
le, care și-a dedicat per
manent și neobosit în
treaga viață, întreaga 
activitate, în slujba feri
cirii poporului și înflori
rii patriei noastre, a 
cauzei generale a socia
lismului și comunismului.



2 Stea

(Urmarprivind activitatea Comitetului municipal Petroșani al P.C.R
de la Conferința de dare de seamă și alegeri din martie 1982, pînă în prezent

(TEXT PRESCURTAT)I.C.S.A.—A.P. Petroșani, I.C.S. Mixtă Vulcan și I.C.S. Mixtă Lupeni. In principal, acestea se datoresc faptului că s-a acționat cu o încetineală nejustificată. - - -pe linia asigurării condițiilor de fiiian- la sută din totalul personalului^ njun- țăre și atacare a''obiectivelor noi pre- -4-- văzute în plan, In toate unitățile de construcții se practică lucrul în asalt și sînt serioase deficiențe de calitate.Darea de seamă a subliniat că în anul viitor și în continuare, sarcinile de plan, la cea mai mare parte a întreprinderilor sînt în continuă creștere și că ele vor putea fi realizate numai in condițiile unei puternice mobilizări a tuturor forțelor, a exercitării cu toată competența și eficiența a rolului de conducător» politic al organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate.

Obiective majore pe linia creșterii 
producției de cărbune, 

a dezvoltării economice. Pentru a defini bilanțul cu care Comitetul municipal de partid se prezintă la actuala conferință, este edificator să arătăm cu deosebită mîndrie și satisfacție că sarcinile ce ne-au fost încredința
te de tovarășul Nicolae Ccăușescu, îndeosebi cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului se înfăptuiesc cu succes și că programele elaborate din inițiativa Minerului de onoare al țării au devenit lapte concrete, ti anst’ormind întregul municipiu intr-un puternic centru industrial.In perioada parcursă de la ultima conferință, Comitetul municipal de partid, biroul și secretariatul său, au acționat cu fermitate sporită pentru înfăptuirea obiectivelor majore ale activității economice, plinind accent pe creșterea producției de cărbune- și de. utilaj minier, mecanizarea extracției, realizarea programului de investiții, aplicarea noului program de lucru în minerit, a mecanis
mului economico-financiar, accentuarea laturilor de eficiență a producției în ve
derea ridicării la cote tot mai înalte a Calității vieții, 'asigurarea forței .. de muncă și ridicarea nivelului de pregătire profesională, creșterea gradului de securitate a muncii, îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale minerilor și ‘ale celorlalți oameni ai mUncii din municipiu.In comparație cu . anii dinaintea conferinței anterioare, realizările Obținute de unitățile economice din municipiu sînt superioare la cea mai mare parte a -indicatorilor de plan. Astfel, producția de cărbune brut extras în 1983 este mai’ mare cil aproape 960 mii tone față de 11982; a cărbunelui net preparat, cu 600 mii tone ; a huilei' spălate pentru siderurgie, cu 368 mii tone. Totodată, ău fost produse ; în plus 9 277 tone utilaje* miniere și 2000 stîlpi hidraulici. Este semnificativ faptul că în timpul scurs din acest an, la toate produsele ă- mintite, realizările sîrit superioare celor din aceeași perioadă a anului 1983 ' CU cite 12—15 la sută, Sporurile producției fizice s-au realizat în principal pe seama creșterii productivității muncii, care în sectorul ’ carbonifer a fost mai mare în 1983 eu aproape 22 lâ șută față de anul anterior. : •ș In fiecare, an din cei care au trecut <țe la conferința anterioară, au crescut realizările în domeniu) investițiiilor și construcțiilor, fapt ce a condus Ia creș- teica capacităților de producție, a gradului de dotare tehnică, realizarea unui volum sporit de lucrări de deschidere și pregătire, cercetări : geologice, construcții de locuințe, spații comerciale, do învățămînt Și lucrări ‘edilitar-gospodă- rești. ;; : y.’.-'j Ca un’ .aspectTpoz.îțiv,’ se. înscriu ‘ re- . zuitatele..bune 'obținute în ‘livrarea’ produselor lă‘. export,"de ‘Către' unitățile Care ău avut sarcini în acest -domehiu, respectiv, .întreprinderea.' de: confecții' Vul- ‘ cian care și-a-, depășit sarcinile de, plan pe primele trei trimestre dirt acest an; CU 1,8 milioane lei, precum și I.F.A. „Vîs- eoza“ șî I.U.M". Petroșani.Este incontestabil, faptul că, in perioada analizată, ritmul și calitatea muncii desfășurate de colectivele unităților, sub conducerea organizațiilor de partid, au fost superioare celor anterioare din toate punctele <!e vedere. Dacă aceste rezultate sînt raportate însă la prevederile planului pe anii respectivi, se constată într-o serie de sectoare și unități nereaiizări. In această privință, darea de seamă a evidențiat în primul rîiîd rămînerile în urină la producția de cărbune, inclusiv la cărbunele destinat siderurgiei. Ca urmate a nerea- lizârii producției fizice și nete, în pe- rioâda care a trecut de" la I conferința municipală precedentă, în industria carboniferă din municipiu s-a înregistrat o rămînăre în urmă la producția marfă de peste 1,5 miliarde lei, cu serioase repercusiuni asupra celorlalți indicatori economicb-financiari. Cauzele care au condus Ia rămînerile în urmă, îndeosebi: la producția fizică: de cărbune extras și spălat pentru siderurgie constau, mai ales, în întîrziefile — uneori nejustificate — în punerea în funcțiune a unor importante capacități de producție, 'în nelivrărea sau livrarea cu mult peste termenele prevăzute a unor utilaje de mare productivitate, precum și

în' desele avarii și defecțiuni electromecanice. La neajunsurile de ansamblu din industria minieră a contribuit și faptul că, în nici unul din anii care au trecut de la conferința anterioară, nu s-ă realizat planul la indicatorii de calitate ■ a cărbunelui. Astfel, în perioada respectivă s-a înregistrat o depășire medie, pe ansamblu, la umiditate de 0,3 puncte, iar la cenușă de 3,4 puncte.Ca urmare a trecerii Ia programul de lucru continuu și a creșterii nivelului de dotare tehnică, productivitatea muncii fizice este în prezent mai mare cu aproape 22 la sută față de 1982, însă față de prevederile de plan, productivitatea muncii raportată la producția fizică este nerealizată. Aceasta în pofida faptului că în fiecare an, întreprinderile miniere au fost dotate cu noi complexe mecanizate și combine, mașini de încărcat, transportoare moderne, dispo- . zitive de mică mecanizare și altele,. Dar o parte însemnată din aceste utilaje, clxiar din cele de mare randament, sînt nefolosite. Trebuie reținut și faptul că utilajele la care ne referim, înseși cele aflate în funcțiune, nu produc lâ nivelul parametrilor planificați, din care cauză nu sînt realizați indicii de utilizare extensivă și intensivă. . \In celelalte unități economice, nerea- lizările înregistrate la indicatorii amintiți mai sus se datoresc aproximativ a- celorași cauze. •In perioada analizată în cea mai mare parte a întreprinderilor din municipiu, au fost depășite consumurile de materiale. In comparație cu prevederile planului, s-a consumat cu 11,1 la sută mai multă cherestea la fiecare 1000 tone cărbune extras și cu 9,9 la sută mai multă energie electrică. In același timp, I.U.M.P., I.F.A. „Vîscoza" și alte unități au depășit cheltuielile de producție la

niiți în partid 2144 membri: In prezent, efectivul organizației municipale partid se ridică la 23 832 membri, fiecare 3 cetățeni majori, Unul membru al partidului, iar la întreprinderile miniere proporția se ridică la
deLa este

citor. De remarcat este faptul că în cea mai mare parțe, membrii de partid participă activ la rezolvarea sarcinilor organizațiilor din care fac parte, la exer- ro-citarea, cu competența necesară a lului lor de conducător politic..Comitetul municipal de partid a cordat o atenție sporită organizațiilor de masă și" obștești, consiliilor oamenilor muncii in vederea participării lor mai active la îndeplinirea planului' de producție și a propriilor sarcini. Conducerea și îndrumarea de către organele și organizațiile de partid a activității sin-, dicatelor, țJ,T,C. și a femeilor, precum și cele ale organizațiilor proprii ale de-' - mocrației și unității socialiste, s-au axat în principal, pe orientarea acestora în vederea mobilizării colectivelor de oameni ai muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan.înfăptuirea hotărîrilor partidului nostru, rezultatele economice trebuie să reprezinte, așa cum a indicat secretarul general al partidului, criteriul de apreciere a calității muncii de partid. Dacă examinăm, ■ pe baza acestei aprecieri, activitatea organelor și organizațiilor de partid trebuie să spunem deschis că în activitatea comitetului municipal, organelor de partid teritoriale cdntinuă să persiste o seric de lipsuri,, cu repercusiuni asupra, gradului de valorificare a potențialului uman și material din uni- național • tățile economice. De multe ori, proble- 
____ ._ _________ ____ __ ,___ _.,1- mele dezbătute sînt stereoțipe; tehnicis- tură.și educație'socialistă, 'sub conduce- teși nu'am reușit să creăm la toate ea- a - drele, începînd l eu șefii de brigadă,maiștrii, inginerii și pînă la directori, un1000 lei producție marfă cu 18—57 lei ’care 30 de formații au fost laureate ' în care să ducă, la rezolvarea problemelor.In privința folosirii forței de muncă, îndeosebi în unele unități aparținătoare combinatului, se menține ridicat fenomenul fluctuației, rar din rîndul celor plecați la mulți li s-a desfăcut contractul de muncă pentru diferite abateri. ‘De aceea, problema stabilității oamenilor nou încadrați trebuie să stea mai.mult, în atenția conducerilor de unități. Legat de forța de muncă trebuie analizate modul și măsura în care este folosit timpul de muncă aferent producției. Multe zile de lucru se pierd din cauza învoirilor, a absențelor nemotivate, a concediilor medicale și a altor obligații. In legătură cu zilele nelucrate, trebuie reflectat cu maximă exigență și răspundere, deoa-’ rece o parte însemnată a pierderilor de producție se datorește zilelor nelucrate din aceste cauze."S-au cheltuit și se cheltuiesc sume importante pentru protecția muncii. Cu toate acestea, progresele înregistrate și : map, alesrezultatele obținute nu dau satisfacțiile așteptate. Au loc multe încălcări ale normelor de tehnica securității muncii nu se întreprind destule acțiuni pentru prevenirea avariilor, pentru ’ educarea personalului în direcția respectării stricte a tuturor normelor de securitate a muncii.In anul. 1983, începînd cu luna, septembrie, pe baza hotărîrilor de partid și a legilor țării, s-a generalizat sistemul de retribuție în acord global, în care este cuprins peste 91 la sută din întregul personal muncitor al municipiului. Ne- ' îndeplinirea "integrală a planului producției fizice și nete, producției marfă, precum și depășirea consumurilor specifice și a cheltuielilor de producție au condus Ia nerealizârea beneficiilor planificate și a altor venituri proprii ale întreprinderilor. însemnate pierderi e- conomieo-finariciare s-au produs din cauza neîndeplinirii planurilor de recuperare a materialelor, pieselor de schimb . și subânsamblelor recuperabile și refo- losibile.In ultimii ani, Valea Jiului a beneficiat de însemnate fonduri de investiții. Față de 654 milioane lei, cit reprezenta volumul de investiții în 1965, în 1984 fondurile respective au ajuns la 4 miliarde lei. Numai că, aceste fonduri nu ș-au folosit întotdeauna cu eficiența necesară. In primele 3 trimestre ale anului, pe ansamblul municipiului planul de investiții s-a realizat în proporție de 84,38 la sută la total și de 99,65 la sută la C-f-M. Cele mai mari rămîneri în urmă Ta total investiții s-au înregistrat la C.M.V.J., Vîscoza Lupeni, I.U.M.P.,
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Activitate politico-ediicativă 
tot mai bogată în 

sprijinul producțieiPerioada la care se referă dareaseamă este bogată îți realizări și în domeniul politico-ideologic și culțural-edu- cativ. In rezultatele tot mai bune obți- nute an de an In dezvoltarea economi- co-socială a Văii Jiului se reflectă și eficiența activității politico-educative desfășurate de organizațiile de partid în vederea creșterii gradului de conștiință a oamenilor. muncii.Pe linia preocupărilor pentru îmbu- .. nătățirea activității în domeniul ideologie, o atenție deosebită a fost acordată desfășurării învățămîntului politico-ideologic. In cadrul. Festivalului i „Cîntarea României", Comitetul de CUl- tuid-^x LU/c .ic,,.rea Comitetului municipal de partid,■ antrenat in ultima ediție 660 formații . . ;;;artistice': eu peste 17 000 'participant, din mod de lucru responsabil, revoluționar,

rul gener tovarășul 
Ceau- ser celerării progres î ră a con liste, con zației nr partid a veniment te major Jiului, ui seamă în generală . lor consa nării înti creșterii 
al organi zațiilor d ducerea nomico-s< piului.In acet suflețitoa tru intim mai buni Congresu al parti tea rodn: 
â dobînd dinamism satisfacții treaga ni făcut, la lanțul m ale const îndeosebi fără pr- înscris rie inaug greșul al dului, în .tâ cu str gîndirii țiuhii rev varășului Ș Ceaușesci niei sociiConferi seamă și ilizației i partid a toarea oi1. Dezl rii ‘ plqna Centri t ; vii-o lă i- tre Congi în furicți , secretar dului i 
Nicolae I

2. Darr 
supra a 
surate <•« 
nicipa’ 
legerilfc , 
nă în pr

3. Kap< 
revizie ;

4. Dezl 
telor de 
Congrest 
al P.C.R.

Cu ocazia Controalelor, îndeosebi la întreprinderile miniere Lupeni, Bărbăteni, Lonea, I.U.M.P., ț comunele Banița și Anino’asa s-ău constatat cazuri de formalism în organizarea "și : planificarea muncii, precum și TipșăȚde ' preocupare pentru înfăptuirea propriilor programe și planuri de mășuri. ' :Consiliul popular municipal, unii...de- putați, aparatul 'propriu au ajuțât -insuficient consiliile populare teritoriale^ - i ședință ale eomitețeldr' iar' deciziile adoptate nu aii-fost înfăp-

la total și cu 8—38 lei la cele materiale. fazele superioare ale festivalului. In a- Tn nrivinfa fnlnsirn fnrt.pi Ha muncă țiuni devenite tradiționale în Valea Jiului. * Activitatea din; domeniul muncii ideologice și politico-educative desfășurate de organizațiile noastre de păi tid nu se ridică peste tot la nivelul cerințelor și al posibilităților reale de ’ care dispunem. Munca politică și cultural-e- ducativă de masă s-a desfășurat urieoid inconsecvent, cu acțiuni mai deosebite . , ,,în fazele de vîrf ale Festivalului național1 unele sesiuni: și ședințe ale eoniitețelor „Cîntarea României", sau cu alte, prile- executive; au fost insuficient pregătițe,"juri, și cu goluri nejustificate în cele- iar: deciziile adoptate nu au fost înfap-lalte perioade. tuite integral.’Ne referim, în mod deb-'

cest context, se înscriu o seamă de ac

lalte perioade. , „ . ,Unitățile de învățămînt au obținut Problemele gospo-noi succese pe. linia .-instruetiv-educativă. . d^ti întreținerea fonduhii locativ,;- - . . - salubritatea localităților, spațiilor \ și' zonelor verzi.' 'și formativă.; a tineretului încadrat în școlile generale, licee și Institutul de mine. Procesul de învățămînt răspunde dezideratului major al unității organice dintre teorie, practică productivă cercetare științifică. ...In proefeăuiinstrUctiv-educativ •>-- școlile de toate gradele se mențin seamă de carențe determinate de preocuparea insuficientă : a organizațiilor de . partid pentru înlăturarea cauzelor care le generează. Deși procentul de promo- yabilitate este în medie de peste 90 la sută, avem un număr mare de elevi și ștudenți cu pregătire mediocră și cu un slab nivel politico-ideologic, cu cunoștin- ... , ■ . . ■ .. ,țe insuficiente în domeniul viitoarelor peste^ 2a la suta, .cea de fiie ai tificiale cu lor profesii. Comuniștii și celelalte cadre la suta- >_ar a țesăturilor de mutasecu 200 la suta. In viitorul cincinal municipiul va beneficia ile ; uh'Volum de investiții de peste 13 miliarde lei, destinate în principal dezvoltării capacităților de producție în întreprinderile miniere și, în domeniul social-cultural șî avem create toate condițiile pentru în- ,. făptuirea .acestor importante obiective. Iată de ce, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Petroșani, âse- , .menea întregului partid 1 și popor, aprobă unanim, din adîncul inimilor, proiectul de Directive, cu convingerea fermă- că această aprobare deplină se : .va materializa în creșterea aportului organizației municipale de partid Petroșani la mobilizarea și valorificarea superioară a întregului potențial material și uman de care dispunem, în scopul îndeplinirii exemplare a obiectivelor stabilite prin planurile anuale, contribuind prin a- ceasta la înfăptuirea programului generai de dezvoltare economico-soeială, de înflorire și prosperitate a patriei noastre iubite — România socialistă.

■ Și.
din

,o

ln proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea îșj găsesc o,.puternicii fundamentare și. obiectivele deosebit _de ' mobilizatoare privi rid,..dezvoltarea \ municipiului nostru. Producția inarfă.^, industrială a municipiului , urmează f șă crească în anul 1990 față de,1985 cu 29 la 'sută, ,lă producția de huilă netă cu aproape 30 la sută, iar, cea de huila spălată pentru ‘siderurgie " eu 33,4 lă ’ sută. In același timp, producția de . utilaje tehnologice pentru minerit va crește cu
didactice din școlile generale, profesionale și licee, vor trebui să-și îmbunătățească preocuparea pentru remedierea acestor neajunsuri. ,Q situație de ne- admis există la Institutul de mine, unde în anul universitar 1983—1984, s-au înregistrat 420 studenți repetenți, ceea ce reprezintă mai mult de 11 la sută din ■ efectivul actual al studenților de la cursurile de zi Și serale.
Competență sporită în afirmarea 

rolului conducător al 
organizațiilor de partidPe linia îmbunătățirii activității din domeniul organizatoric și. al vieții interne de partid s-a acționat pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă în înfăptuirea sarcinilor politice, ' economice și soeial-culturale. O parte importantă a măsurilor adoptate au vizat îmbunătățirea planificării, controlului îndeplinirii sarcinilor, a structurii organizatorice, creșterea numerică și calitativă a organizațiilor de partid. Din martie 1982 pînă în prezent au fost pri- COMITETUL MUNICIPAL

PETROȘANI AL P.C.R."

in 
atrași 
carte 
cultur
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5. Planul de dezvolta
re economico-socială a 
municipiului Petroșani pe 
perioada 1986—1990 ;

6. Alegerea comitetu
lui municipal de partid, 
a comisiei de revizie, a 
delegaților pentru con
ferința organizației ju
dețene Hunedoara a 
P.C.R., precum și desem
narea candidaților pentru 
organul județean 
partid.Intr-o atmosferă de brantă manifestare sentimentelor a unitățiile în jurul partidului, al conducerii sale înțelepte, conferința a dat expresie voinței unanime a tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Valea Jiului de a susține cu multă căldură și însuflețire propunerea ca la cel de-al XIII-lea Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șă fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului — chezășia înfăptuirii neabătute a istoricelor obiective ce vor fi adoptate de înaltul forum al comuniștilor, garanția înaintării tot mai sigure a țării noastre pe calea progresului și bunăstării, a civilizației socialiste și comuniste. A fost exprimată, de asemenea, adeziunea deplină a organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de muncă din Valea Jiului față de proiectul de Directive pentru cel de-al XIII-lea Congres al partidului, document programatic de referință care jalonează direcțiile dezvoltării multilaterale a societății în cincinalul următor șt}în jrerspecti- va anului 2000, ritmurile și nivelurile prevăzute pentru accelerarea progresului economic și social al patriei,, astfel ca în această nouă etapă a construcției socialiste, România să se înscrie printre țările cu o dezvoltare medie, cu o economic' tot mai puternică , și o viață socială înflori- toare; ' . ' " ' ‘. ' .*Darea de seamă ' pre- zentată de tovarășul Viorel Faur, prim-seeretar al comitetului municipal 

de partid, a înfățișat pe larg, în spirit constructiv, activitatea desfășurată

iîii

de organul municipal, de organele și organizațiile de partid din localitățile, întreprinderile și instituțiile Văii Jiului în perioada care a trecut de la alegerile precedente și ' pînă în prezent, rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor actualei etape, a indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea producției de cărbune și îmbunătățirea activității din celelalte domenii vieții economice și ciale.Au fost reliefate lizările obținute de lectivele de muncă Valea Jiului, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, concretizate în importantele creșteri economice principalii indicatori , plan. Aceste realizări exprimă în mod convingător preocuparea stăruitoare a conducerii partidului, grija cu adevărat părintească a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din inițiativa și la indicația căruia a fost elaborat un amplu program de dezvoltare economică și socială și de creștere a nivelului de trai în municipiul minerilor.In spiritul exigențelor și cerințelor actualei e- tape, darea de seamă a reliefat și neajunsurile care s-au menținut în activitatea municipiului, îndeosebi la extracția ,și prepararea cărbunelui.Pe marginea materialelor prezentate au luat cuvin tul, în cadrul dezbaterilor; tovarășii . Cos-, tescu Iulfajț; Alba Ștefan, Crișan Arpad, Stan Constanța, Bacu Anton, Gra- su Paul, ZeideS Margareta, Bocan Iosif, Fodor Dumitru, Păducel Barb Petru, Abraham Otto, Ivan Constantin, Bălan Dumitru, Filip La- zăr., Darea de seamă precum și partieipanții la

toate ale so-rea- co- din
la de

Marga-Ilie,

Foto : Ion LICIUIinagine din sala conferinței, în timpul dezbaterilor.
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dezbateri au scos în evidență resursele interne și posibilitățile aflate la în- demîna organizațiilor de partid din Întreprinderile miniere pentru Creșterea producției fizice de cărbune, a productivității muncii, pentru îmbunătățirea calității cărbunelui extras și sporirea rentabilității economice. Pe acest plan au fost situate valorificarea superioară a capacităților de producție, folosirea extensivă și intensivă a u- tilajelor, înfăptuirea integrală a prevederilor înscriseîn. programele de creștere a productivității muncii și încadrarea în normele de calitate, .dimensionarea optimă a efectivelor și Îmbunătățirea plasării forței de muncă în abataje, întărirea asistenței tehnice pe toate schimburile, a j or-: dinii și disciplinei.

productivi tă-

S-a cerut conducerilor unităților economice și organizațiilor de sindicat, în primul rînd celor din întreprinderile miniere, să manifeste responsabilitate și exigență mai mare față de problemele protecției muncii, domeniu în care să fie intensificate acțiuni- .le educative, de conștientizare, în rîndurile personalului în vederea respectării riguroase a normelor ; de siguranță la locurile de muncă. ?A fost subliniată necesitatea ca organele, și ; organizațiile de. partid • din toate celelalte domenii economice și șantierele de construcții, să acționeze cu mai multă perseverență- pentru îmbunătățirea calitativă a activității, insistînd mai cu seamă în vederea ridicării nivelului tehnic

și calitativ al producției, reducerii cheltuielilor materiale și de producție, așa cum impun prevederile mecanismului eco- nomico-financiar, principiile autoconducerii muncitorești și autogestion ii — direcții în care își regăsesc răspunderea organele colective de conducere, organizațiile sindicat, ale O.D.U.S., toate de U.T.C., _.T. ----- colectivele <le mutică. întreaga activitate politico-orga- nizatorică, munca și viața internă de partid, activitatea din domeniul educației politice și ideologice trebuie să fie pe deplin ancorate în problematica economică, să se materializeze în obținerea unor rezultate tot mai bune în domeniul producției materiale, realizarea integrală prevederilor de plan ca- re vor sta la baza dez-
în
a

voltării economice și sociale a Văii Jiului în anii care urmează. ‘Conferința organizației . municipale de partid a t adoptat într-o deplină u- nitate de vederi o amplă j hotărîre vizînd sarcinile I prioritare ale comitetul *! Iui municipal, ale organelor și organizațiilor de partid pentru realizarea integrală a obiectivelor ce revin Văii Jiului din programul de dezvoltare social-economică a patriei, îndeosebi a ''meșterilor prevăzute la producția de cărbuhe,’ 'precum și la productivitatea muticiFși la calitatea produselor. , ț-Conferința a ales noul comitet municipal de partid și comisia municipală de revizie. In prima ședință plenară au fost alese biroul și secretariatul comitetului municipal de partid.I Desfășurata într-un î- - de proiectul de Directive | nalt'nivel de responsabi- ' ' ' ’ ' 'litate comunistă, Confe-. rința municipală de partid a evidențiat ’ rezultatele' înregistrate, toate problemele mări ale activității
I 
I 
I 
I

îferinței, numeroși delegați au fost 
/iele preferate aflate la standul de 
icâ organizat în holul Casei de 

Foto : Al. TATAR

Rezultatele obținute In munca de partid sînt in- . ,_________ ________ trebuie contestabile. Ele însă tire*să. acorde atenție deose- buie să fie concretizate în rezultate economice. Or, aceste rezultate arată' eă în munca de partidau existat fisuri, inconsecvențe. înlăturarea lor este o altă sursă impor- ■ tantă de creștere a producției de cărbune. " ' In această ordine de idei sd ‘ impune continuarea' neabătută a aplicării programului de mecanizare, dimensionarea corectă a forței de muncă pe activități, întărirea conduce- , rii colective, reducerea I și chiar eliminarea for- I mațiilor de lucru ce nu-și I realizează sarcinile de | plan, se impune o atitudine fermă . împotriva formalismului, a festi- vismului și superficialității în muncă. Toate. ccstea.se constituie in | reale rezerve de crește- ■ re a producției de eâr- | bune.Valea Jiului — s-a subliniat — dispune .de o puternică,- organizație ' de partid, capabilă să înlăture deficiențele semnalate, să mobilizeze toate colectivele de muncă . pentru a întîmpina cel de-al XIII-lea Congres .al partidului cu fapte de muncă ce să ateste adeziunea deplină ă minerilor Văii Jiului la realegerea tovarășuluiNicolae Ceaușescu î funcția supremă de secre- ' tar general al partidului. I

Ministerul Minelor, conmecanizare a lucrărilorminiere. Acest program ducerea combinatului, con- este ireversibil. Dar, el "’’n-a dat încă toate rezultatele scontate. Este o proble. . bită asigurării forței de mă care trebuie să preo- muncă pentru subteran, cupe îndeaproape și care , Pe de altă parte, este trebuie să fie rezolvată ; necesar să se respecte de cadrele tehnice, de toate prevederile treceriispecialiști. Or, . introdu- la programul de lucru decerea ’ mecanizării ' cerc 8 ore și în flux continuu, /crearea tuturor' condiți- - aici fiind .imobilizate alte

ăle. celui de-al ’ XIII-lea •Congres al partidului prevăd o dezvoltare și mai imperioasă în ’ viitorul cincinal și în perioada care urmează pină în ”i ?. ce. va marea îmbunătățirea continuă., ă/ codițiilor . de, muncă si de viață ’ ale minerilor din Valea Jiu-

ducerile minelor
de partid și economice, anul 2000, perioadă toate greutățile și neîm- plinirile etapei . trecute ; s-au depistat în . bună parte și cauzele care" âu dus la nerealizărîle care s-au referit • de seamă și participanții la dezbateri.Darea de scamă și luările de cuvînt s-au situat la o înaltă ținută, fiind o garanție eă activitatea viitoare se va desfășura la cote superioare, condiții mai bune, subliniat, că toate rezultatele bune obținute atit în industria prelucrătoare, în industria ușoară și in alte domenii, trebuie subordonate creșterii producției de cărbune, activitate de bază in Valea Jiului implicații în multe muri ale economiei ționale. Apreciindu-se rezultatele înregistrate în producție și în activitatea economico-socială, in conferință s-a relevat faptul că Valeu Jiului s-a schimbat radical putîn-r du-se asemăna cu orașele mari ale țării, că munca minerilor s-â ușurat și a devenit mai rodnică. A crescut gradul de . o- eupare a populației activitatea Obiectivele

ladare'a
A

economic,o-
m : ———

__  ____ S-a ?de ' asemenea, lut. Se va merge pe o linie mai dinamică dezvoltării accentuate a bâzei energetice și i de; n.atei ii prime. Pentru a-■ ceasta însă se Cere ea organizația municipală de partid să-și însușească bine cifrele de dezvoltare, să pregătească de pe acum toate condițiile pentru ca etapa cincinalului următor să demareze cît mai bine, și Să se realizeze - sarcinile propuse. Aceasta pentru că în etapa parcursă nu s-a îndeplinit planul extracției de cărbune, ceea ce a influențat negativ' toți ceilalți indicatori e- eoriomici.Una din problemele mari ale Văii Jiului este conducerea procesului de

eu rana-

înproductivă, preconizate

a ilor, aplicarea - concluziilor. unor studii de ; eficiență a mecanizării.Rezultatele obținute în acest an în creșterea producției de cărbune atestă, pe de altă parte, . și faptul eă ,nu s-a acordat atentla cuvenită plasăm fronturilor de lucru efectivele n ccesa re. ceasta este o rezervă < seb i t de im porta ntă creșterii producției ‘ .....cărbune, care ar fi putut acoperi întreaga ță de extracție trată in acest an. ceasta se adaugă ficienta folosire a 10r și absențele nemotj- vate de la lucru.Pentru înlăturarea ’a-’ cestor neaj u n suri, subliniat în . conferință,

euA- deo- - a /■'/de-.restan- inregis- La a- insu- utilaje-
s-a

rezerve de creștere a producției de • cărbune,în ultima vreme — s-a precizat în conferință — s-au introdus prelimi- narele-' Trebuie luateseinenea măsuri ca ele să fie respectate, să se ajungă să se realizeze ritmic producția . zilnică stabilită. Pentru aceasta însă e necesară asigurarea tuturor condițiilor și rezolvarea operativă a ■problemeJqr' de tehnică.In conferință liniat ideea că organizațiile de partid, dispun de programe bine întocmite, bine g'îndi- te, dar aceste programe și planuri de măsuri trebuie și aplicate cu ' ■<>.■- ■ secvență pentru realizarea sarcinilor de plan.
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în cadrul pregătirilor pentru 

Anul Internațional al Tineretului

Intîlnire între prim-secretarul 
Comitetului Central al U.T.C.

„Zilele 
culturii 

românești** în 
Cehoslovacia

la 
dar

și secretarul general
NAȚIUNILE UNITE 19 nizației Națiunilor Unite 

— Trimisul Ager pres, N. și întăririi olului său tn
Chilie, transmite: Cu o- 
cazia prezenței la New 
York, pentru a participa 
la lucrările sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U., 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C- eședintele Comi
tetului Consultativ O.N.U. 
pentru Ar>”l Internațional 
al Tineretului a avut o în
trevedere cu Javier Perez 
de Cuellar, secretarul ge
neral al Organizației Na
țiunilor Unite.
‘■i Exprimînd înalta apre
ciere pentru interesul con
stant pe care șeful statu
lui to. " îl acordă Orga-

soluționarea probleme
lor internaționale, pentru 
inițiativele României tn 
cadrul organizației, secre
tarul general al O.N.U. a 
rugat să se transmită pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu sa Iviri cordiale 
și cele mai bune urări de 
noi succese în activitatea 
cons-’-—«ă dezvc”“ Ii e- 
conomico-sociale a Româ
niei, ridicării continue a 
bunăstării poporului ro- 
r -i, instaurării unei po
litici ele de-tindere, cola
borare și pace în Europa 
și în lume.

In cadrul convorbirii s-a

al O.N.U.
făcut o trecere în revistă 
a ansamblului pregătiri
lor întreprinse sub egida 
O.N.U. pentru marcarea 
corespunzătoare a Anului 
Internațional al Tineretu
lui, îndeosebi a recoman
dărilor Comitetului Con
sultativ al O.N.U. pentru 
Anul Internațional al 
Tineretului, a căror exa
minare va avea loc în ur
mătoarele zile în Aduna
rea Gene'

De aseu. -a efec
tuat un schuyu u< vederi 
în legătură cu principalele 
probleme aflate pe agenda 
sesiunii în curs a Adunării 
Generale.

PRAGA 19 — Trimisul 
Ager pres, Coralla Popes
cu, transmite: Cîntecul
și dansul popular, expresii 
ale geniului creator al po
porului nostru, frumuse
țea folclorului din diferite 
zone ale țării au fost puse 
în lumină și cu prilejul 
„Zilelor culturii românești" 
în Cehoslovacia, prin spec
tacole ale ansamblurilor 
„Siriul" din Buzău și „Ar- 
geșul“ din Curtea de Ar
geș, susținute în orașele 
Partyzanske și Lucenec.

Publicul iubitor de mu
zică din Bratislava a avut 
prilejul să urmărească e- 
voluția violonistului Ion 
Voicu, acompaniat de fi
larmonica din acest oraș.

Sesiunea Adunării 
ne Stat 

a R.P. Ungare
BUDAPESTA 19 (Ager- 

pres) La Budapesta a a- 
vut loc sesiunea Adunării 
de Stat a RJ’. Ungare, ca
re a dezbătut activitatea 
politică externă a guver
nului, transpunerea în via
ță a legii "U privire la 
consiliile populare și a a- 
doptat proiectul de lege 
referitor la eliminarea a- 
buzurilor în activitatea e- 
conomică — informează a- 
genția MTI. La sesiune au 
fost prezenți Janos Kadar, 
prim-secretar al G.G. al 
P.M.S.U., alți conducători 
de partid și de stat

încheierea convorbirilor economice
romano-

TEHERAN 19 (Agerpres). 
La Teheran s-au încheiat 
convorbirile economice 
româno-iraniene, dintre 
delegația economică gu
vernamentală, condusă de 
Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al gu
vernului român, și delega
ția economică guverna
mentală iraniană, condusă 
de dr. Taqi Banki, minis
tru de stat, președintele 
Organizației planului și 
bugetului.

La încheierea convorbi
rilor s fost semnat un aide-

îraniene
memoire care consemnea
ză principalele rezultate a- 
le discuțiilor. In docu
ment sînt evidențiate po
sibilitățile largi de ampli
ficare a conlucrării eco
nomice dintre cele două 
țări, pe baze echilibrate, 
reciproc avantajoase.

La convorbiri, desfășu
rate într-un spirit cons
tructiv, au participat am
basadorul României la Te
heran, Nicolae Ștefan, și 
ambasadorul Iranului Ia 
București, Ahmad Ajallo- 
oeian.

In suita manifestărilor 
muzicale organizate cu o- 
cazia „Zilelor culturii ro- 
mânești“ s-au înscris, de 
asemenea, concertul vio
lonistei Liliana Ciulei și 
evoluția mezzosopranei 
Liliana Bizineche la Praga.

Ministnil culturii al R.S. 
Cehe, Milan Klusak, a 
organizat o intîlnire prie
tenească pentru partici- 
panții la „Zilele culturii ro
mânești" în Cehoslovacia. 
Au fost prezenți scriitorul 
Vircii Teodorescu, condu
cătorul delegației cultura
le românești, Cornel Pan- 
zaru, ambasadorul Româ
niei la Praga, oameni de 
artă și cultură aflați cu 
acest prilej în Cehoslovacia.

ADEPȚII LUI BACHUS
După ce s-a înfruptat 

din licoarea lui Bachus, 
Constantin Manea 
Lupeni, fără să se 
dească la pericolul 
care se expunea el,
îi expunea și pe ceilalți 
participânți Ia traficul 
rutier, a plecat cu auto
turismul proprietate per
sonală într-o plimbare 
nocturnă. A întrerupt în
să plimbarea din cauză 
că și-a „șifonat" auto
turismul 2 HD 3086. Pro- 
fitînd de faptul că nu 
l-a văzut nimeni la lobul 
avariei și de întunericul 
nopții a încercat să a- 
jungă acasă fără să a- 
nunțe accidentul. In Vul
can însă a fost oprit de 
un subofițer de miliție. 
In loc să-și recunoască 
fapta, a refuzat să pre
zinte actele la control. In 
final permisul i-a fost 
reținut în vederea sus
pendării pentru condu
cere sub influența alco
olului.

Tot in același motiv 
au mai fost reținute și 
permisele de conducere 
ale lui Marin Sandu (1 
HD 8737), Olimpiu Tirla 
(1 HD 8938), Constantin 
Popa (41 B 1455) șl Mir
cea Dula (1 HD 2205). 
Pînă cînd își vor redobîn- 
di permisele de conduce
re au timp să mediteze

asupra faptei pe care au 
săvîrșit-o și totodată să 
se gîndească bine dacă 
merită să mai riște în 
viitor.

RECOMANDĂRI
■ Se atrage atenția tu

turor conducătorilor auto 
că la întîlnirea cu 
autovehiculele salvării, 
pompierilor și miliției ca
re se deplasează la 
tervenții semnalînd 
girofarurile sau cu mij
loacele de avertizare so
noră puse în funcțiune, 
au obligația să le acorde 
prioritate de trecere.

■ Intrucît 
persistă ceața, 
terii auto au 
să folosească 
de Intîlnire șl 
ile, așa cum procedează 
o parte dintre aceștia.
• ■ Din cauza tempera- i 
turilor scăzute care se 
înregistrează în cursul 
nopții și dimineața, pe 
traseele pe care le ’par
curgem putem întîlni por
țiuni de drum cu polei, de 
aceea se recomandă să Cir
culăm cu viteza redusă 
pentru a preîntîmpina 
accidentele. J

★Duminică, 21 octom- > 
brie, este permisă circu- i 
lația autovehiculelor pro- : 
prietate personală înma- i 
triculate sub număr CU ! 
SOȚ.

Rubrică realizată cu i 
sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

in- 
cu

dimineața 
conducă- 
obligația 
luminile 

nu poziți-

Tensiunea politica 
se menține la Beirut

BEIRUT 19 (Agerpres). 
Starea de tensiune politică 
se menține ia 
Beirut, unde, ieri seara, 
au fost înregistrate noi 
schimburi de focuri, A- 

•genția UPI informează 
reluînd știri difuzate de 
posturile de radio, că noi 
dueluri de artilerie au 
fost înregistrate joi seara 
în zona d’ munte Chouf, 
la esj de capitală, între 
unități ale armatei și mi
liției druze aparținînd Parti
dului Socialist Progresist. 
In cursul tirurilor au fost 
bombardate pozițiile for
țelor armate de la Souk 
El Gharb și din satele 
Bhamdoun și Aitat, con
trolate de druzi

LA SOFIA A AVUT LOC 
o adunare festivă prilejui
tă de împlinirea a 80 de 
ani de la crearea mișcării 
Sindicale bulgare organi
zate — informează agenția 
BTA. Au fost prezenți To
dor Jivkov, secretar gene
ral al C.G. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului 
de Stat al RJ?. Bulgaria, 
alți conducători de partid 
și de Pat. .

LA ANKARA AU AVUT 
LOG convorbiri între pre
ședintele Turciei, Kenan 
Evren, și președintele Pre- 
zidiub’i R.S.F. Iugoslavia, 
Veselin Giuranovici, care 
a efectuat o vizită oficială 
în capitala turcă. După 
cum informează agenția

Taniug, au fost examina
te stadiul actual și pers
pectivele cooperării bila
terale pe diverse planuri, 
situația din Balcani și e- 
voluția relațiilor interna
ționale.

LA MUNCHEN S-A 
DESCHIS, vineri, congre
sul Uniunii Creștin-Socia- 
le — partid care, împreu
nă cu Uniunea '"■eștin- 
Democrată și cu Partidul 
Liber-Democrat face parte 
din coaliția guvernamen
tală din R.F.G. Timp de 
două zile, cei 1100 de de
legați vor examina pro 
bleme privind politica 
partidului, precum și si
tuația agriculturii și me
diului înconjurător în 
R.F.G., precizează agen
ția DPA.

DUPĂ GUM INFOR
MEAZĂ AGENȚIA DPA, guvernul R.F. Germania a

hotărit să prelungească ser
viciul militar obligatoriu 
de la 15 la 18 luni, cu în
cepere din 1989 — a . a-
nunțat ministrul apărării, 
Manfred Worner, la o 
conferință de presă.

GRUI UL ȚARILOR A- 
FRICANE la O.N.U. a ce
rut '■’jnsiliului de Securi
tate să examineze situația 
care s-a creat în Republica 
Sud-Africană ca urmare 
a impunerii de către: ra
siști a așa-zisei „noi con
stituții". Intr-o scrisoare 
adresată Consiliului se cere 
să se adc”te măsurile ne
cesare, ' i Conformitate cu 
Carta O.N.U., pentru pre- 
întîmpi area creșterii con
tinue a încordării în sudul

ȚURICANI; Șapte băieți și o ștrengărită.
TV

I
I
I
9I
I
I

I- ILMfcPETROȘANI — 7 No
iembrie ; Străinul, 1-H ; 
Unirea : Elvis; Parîngul : Avertismentul, I-1I.LONEA : întoarcereaVlașinilor.AN i -jaSA i Balul de sîmbată seara.VUL ...\ — Luceafă. sl: Secreta îicului.LUi r..vi — Cultural Cârti eșeliei.

13,30 Telex.Iu,35
le,4517,0019,0o19,20' 19.

La sfii., ț de săplâ- mînă.cuptâminac".închiderea mului. naicolor).4 neenc-e. i-pedia.m artistic. .co

poli Iiprogra-<P '

.cGIUl DE REDACilc os.. ohlaiM.
Sim»? - >etioețcr sel. »feooo .iiuSU - - eoa-rta , 5e*

lor) — „Accident ’. Pro ucție a Casei de filme Cinci.21,20 Extemporal la... varietăți icolori.Teiej urna! tparțial colori.Toamna la cules de... vii (color, — Divertisment muzical-coregrafic.merefe proa ramului.
22,1022,25
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• KAU T

șuri. 10,05 Mu-letinzică populară. 16,30 Ope-•ta „Mătușa mea Faustina “ de Liviu Cavassi și uorv Tutoiescu (fragmente ). 17,00 Buletin de știri. 17.05 Caleidoscop s.’- cHl-celățenesc. 17,30 Mu-■Radiojurnal Radiojurnal;2,20 Mu și dans. Buletin deera —--.ijO;. 2u,jU auh izieal '.Buletine d-.ă orele . 24,Ou; 2.00; 5.03).:

zică de promenadă. 
Orele serii.(ora 18,00).«ora 20,00 ă

știr;
Sl-.-l -

:4.e; ::

Clubul sportiv școlar
Petroșani

INCADREAZA: .«
— tractorist rutierist
■—■îngrijitoare
Retribuția conform Legii 57/1974 și De

cretului nr. 325/1983. i
Informații, strada Republicii 79, telefon 

42833, Petroșani.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, neri

dicată (se poate ridica ur
gent) Petroșani, telefon 
43124. (2757)

VIND Dacia 1300, gri 
83 900 km la bord. Tele
fon 70407, Vulcan. (2764)

VIND mobilă bucătărie, 
cameră combinată, mași
nă de spălat. Strada V. 
Boaită, bloc 13, ap. 30, 
după ora 17. (2793)

VIND Dacia-1300, 15 000
km Petrila, 8 Martie bloc 

. 21/41. (2753)
PIERDUT foaie parcurs 

nr. 484506, seria Bc pe nu
mele Nagy Adalbert, e- 
liberată de I.U.G.T.G. 
Brașov, coloana Petroșani. 
O declar nulă. (2754)PIERDUT diplomă de calificare mecanic mașini și utilaje pe numele Tu- dorică Eugenia, eliberată de I.M. Bărbăteni, în anul 1981. O declar nulă. (2756)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Palcu- 
ie Valerian, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2755)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă pe numele Du- 
mangiu Cornel, și Neică 
Aurora, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (2759)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Bruzac Iosif, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar 
nulă. (2758)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Loczi 
loan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2760)PIERDUT foi parcurs sc : i- 452496 și 452497 pe numele Olaru loader, eliberate de I.U.G.T.C. Brașov. Le declar nule. (2Î66)

anunțuri de familii
- -----------------------------------— t,

râmi.iu anunța, cu ailini'ă uuiv.e. uiopuopa ue- 
a^lepia.a uupă o scurtă suteriuța a ceiui care a fost 
un bun soț. lata, trate, socru și bunic

■ MUNTEANU ȘlMIUN ; ; /</':':■■/:
thnumarea. .azi, ora 16, de la capelă. (2763)

Un imun omagiu din partea tainniei Mustață 
ieiui care a tos|

MLn IEANU SIMION

.x-.-î'ii-5* au'Țist»' • si* • .■ ; sil.
.■ .4446*-. secții

iipO’'U‘ ■; su IM.-' ââicescu. teleio^. 61316.5L"?

(2765>


