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In intimpinarea 
Congresului al Xlll-lea al 
Partidului Comunist Român Noile și elegantele blocuri de locuințe își fac apariția și la Lonea, semn al 

modernizării — etapă pe care o parcurge întreaga Vale a Jiului.
Foto: T. ALEXANDRU
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Cu planul anual la export
îndeplinitAcționînd cu răspundere și hărnicie pentru realizarea producției planificate în condiții de eficiență sporită, colectivul întreprinderii de 

confecții din orașul Vulcan rapor
tează,în intimpinarea Congresului 
al XlII-lea al partidului, un succes 
deosebit: ÎNDEPLINIREA PLANU
LUI LA EXPORT PENTRU ÎNTRE
GUL AN 1984. Acest fapt demn de laudă, demonstrează hotărîrea colectivului de a răspunde prin fapte înflăcăratelor chemări ale tovarășului Nieolae Ceaușescu, privind realizarea exemplară a sarcinilor la export. Este deosebit de semnificativ că depășirea planului la export s-a făcut în condițiile respectării tuturor.condițiilor contractuale ale beneficiarilor externi, ceea ce a dus la creșterea numărului comenzilor, la sporirea gradului de competitivitate a produselor.

La depășirea sarcinilor pentru ex
port o contribuție deosebită au 
avut formațiile conduse de ELENA 
mandIa, aurica fornade, 

V____________ ___________________________________

VICTORIA ENE, CAROLINA BEN- 
HAZI, EUGEN NARIȚA, TRAIAN 
CHIȘPAL.Rezultate deosebite s-au obținut și în realizarea sarcinilor prevăzute la ceilalți indicatori ai activității economico-financiari ai întreprinderii : PLANUL PRODUCȚIEI 
MARFA PE PERIOADA PRIME
LOR TREI TRIMESTRE ALE A- 
NULUI A FOST DEPĂȘIT CU 8,2 
LA SUTĂ ; PRODUCȚIA SUPLI
MENTARA DE CONFECȚII TEX
TILE DEPĂȘEȘTE 21,5 MILIOA
NE LEI; AU FOST RAPORTATE 
BENEFICII DE MAI BINE DE 2 000 000 LEI PESTE PLAN.7 In prezent, colectivul întreprinderii se preocupă de pregătirea condițiilor de realizare exemplară a sarcinilor de plan din anul viitor. Au fost încheiate noi contracte cu beneficiarii externi, pe baza unui sortiment de marfă mai bogat, astfel îneît în anul viitor se asigură o sporire a volumului producției destinate exportului.v----------------------------------------------

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII — 
DIRECȚIE PRINCIPALA DE ACȚIUNE

Plasarea optima, condiție 
sigura a creșterii producției 

de cărbune în abataje
Datorită condițiilor de 

zăcămînt, la Dîlja gradul 
de mecanizare a operațiu
nilor din subteran nu este 
la nivelul altor întreprin
deri miniere din Valea 
Jiului. Cu toate acestea, 
pe linia creșterii produc
tivității muncii se remar
că intense preocupări. Dez- 
bătînd cu spirit de răs
pundere programul de 
creștere suplimentară a 
productivității muncii, în 
lumina indicațiilor date 
de tovarășul Nieolae 
Ceau;escu, secretarul ge
neral al partidului, comu
niștii, întregul colectiv ăl 
"întreprinderii au stabilit 
Măsuri concrete, realiste, 
la nivelul fiecărui .sector. 
Cum prind viață aceste 
măsuri ? Iată tema ana
lizată într-una din zilele 
trecute la fața locului, la 
nivelul sectorului I, unul 
din sectoarele de bază al 
întreprinderii.

Este un fapt cert că, la 
nivelul sectorului, produc
tivitatea pe ultimele tri
mestre a fost realizată doar 
în proporție de 92 la sută, 

față de sarcina stabilită 
prin plan. La nivelul bri
găzilor se constată diferen
țieri, generate de condiți
ile ■ de lucru diferite. Bu
năoară în luna septem
brie, minerii din brigada 
condusă de Constantin To- 
mescu, din abatajul came
ră 1/5 și-au depășit pro
ductivitatea, extrăgînd su
plimentar 510 tone de 
cărbune. Rezultate bune 
pe linia productivității au 
obținut și minerii din bri
gada condusă de Gheor- 
ghe Maftei, dar numai de 
cînd au atacat o nouă fa
lie . i blocul 2. Una din 
brigăzile cu rezultate me
ritorii este și cea condusă 
de vonstantin Buta, care 
obține randamente cons
tant bune.

CU toate eforturile de
puse de conducerea secto
rului pentru buna organi
zare a lucrului pe schim
buri și asigurarea aprovi-

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Dialog 
cetățenesc

■ Gospodarul de Ia 
poartă se cunoaște .

■ Pe teme la ordinea 
zilei: „Necesitatea trans
portării reziduurilor me
najere”

H La fața locului: „încă 
mai sînt probleme

in avans
Una dintre cele mai im

portante probleme cu care 
se confruntă la ora ac
tuală mina Aninoasa este, 
fără îndoială, stadiul lu
crărilor de deschideri, asi
gurarea noilor „drumuri” 
subterane, atît pe orizon
tală, cît și pe verticală. Din 
capul, locului, o precizare 
— sectorul XI, investiții, 
de la I.M. Aninoasa Și-a 
realizat constant sarcini
le de plan, în fiecare lună 
din acest an. Deunăzi, am 
purtat o discuție cu sing. 
Nieolae Zgura, șeful sec
torului și două cadre teh
nice, sing. Aurica Matei 
și ing. Petre Poliopol, dis
cuție pe care am canali
zat-o spre reliefarea prin

In cadrul sectorului 
XI al minei Petrila, prin 
rezultatele deosebite ob
ținute în muncă se re
marcă în permanență 
și brigada condusă de 
Ioan Pop. In imagine, 
șeful de brigadă și un 
ortac, în discuție cu 
maistrul electromeca
nic Ion Stanciu.

Foto : N. ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Eboșă pentru un tablou...
Sub pulberea argintie 

a ceții, mestecenii se 
dezbracă în - alb-dungat. 
Numai zarea de deasupra 
lor rămîne cenușie, agă
țată ca un cearșaf peste 
crengile cărbunite ale a- 
lunilor din deal, aștep- 
tînd puful zăpezilor din
ții. Miezul zilei poartă 
ceață peste genunchi ;

Lucrări
pentru viitorul minei

cipalelor preocupări ale 
colectivului din această 
perioadă. Patru sînt direc
țiile principale de acțiune.

IO lucrare foarte 
importantă, dato
rită faptului că va 

asigura, în pers
pectivă, pînă la 1 ianuarie 
1985, îmbunătățirea trans
portului pe verticală (de 
personal, steril și cărbune) 
este executarea lucrărilor 
de amenajare a rampei pu
țului principal Nord la o- 
rizontul XI. Privind sta
diul execuției acestei lu
crări, sîntem informați că 
mai sînt de săpat 28 m a- 
dîncire de puț, lărgirea și 
betonarea rampei puțului.

Oamenii care îndestulează 
cămările iernii

La cantinele care pregătesc masa caldă pentru 
mineri, se desfășoară în această perioadă o intensă 
activitate de aprovizionare, sortare și depozitare â 
rezervelor de legume pentru lunile de iarnă și peri- 
tu consumul curent. Care este stadiul acestor ample 
pregătiri, concretizate în cantitățile de legume ce 
continuă să completeze numeroasele cămări ale în
treprinderii de administrare a cantinelor și cazare 
Valea Jiului, am aflat pe teren la...

CANTINA COMPLEX 
PETRILA. Ion Predcscu, 
șeful unității, ne-a furnizat 
cîteva date. Aici se pregă
tesc, în medie, zilnic 5300 

i porții mîncare pentru mi- 
1 nerii de la I.M. Dîlja, I.M.

I.onea și I.M. Petrila. Ac
tivitatea : este continuă.
Personal'T este ajutat subs
tanțial de diferite utilaje 
și ustensile de mare ran
dament și de un cadru op
tim de muncă — bucătăria 
cantinei, sala de mese și 
celelalte anexe purtînd 
încă amprenta noului. (Pă
cat că acoperișul clădirii 
nu asigură o izolare hidro
fugă totală. In cîteva lo
curi pătrunde apa preci
pitațiilor). Cantitățile de 
ceapă (17 tone), .varză (20 

i tone), gogonele puse la mu

vîrful muntelui, cînd a- 
părînd cînd dispărînd, 
pare un trident neptu- 

INSCRIPȚII

nian. Valea, cuprindere 
între brațe alcătuite din 
piatră și pămînt — șer
puiește, oglindind argin

Lucrările sînt prevăzute 
să fie finalizate la sfîrși- 
tul lunii octombrie și e- 
xistă toate condițiile pen
tru încadrarea în graficele 
de execuție. Rampa puțu
lui principal Nord, de la 
orizontul XI, este executa
tă de formația condusă de 
Alexandru Gaboș, un bri
gadier cu experiență. Prin 
strădania minerilor din
schimburile conduse de 
Călin Vasiliu, Petre Cod rea 
și Ion Ananie, formația a 
realizat în avans 200 mc, 
pe seama depășirii produc
tivității muncii cu 0,2 mc

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)•• ■

rat (9 tone), aproape 100 
tone de cartofi, semiprepa- 
rate din zarzavat (8 tone), 
stocul de diferite conserve 
— roșii în bulion, fulgi de 
cartofi etc. — „ajung pen
tru circa două luni și ju
mătate”, după cum apre
ciază șeful cantinei. In 
subsolul căminului de ne- 
familiști al I.M. Lonea •— 
un adevărat siloz pentru 
cartofi —, dulgherii Ludo
vic Csilag și Gheorghe Că- 
țălan tocmai pregăteau sta
tivele pentru cartofii ce 
continuau să sosească, din 
care, peste 60 de tone, pen
tru cantina complex Petri-

Toma ȚAȚARCA

tul umezelii, ca un rîu 
secat, căptușit cu nisi
puri încă ude. Toamna 
albastrului limpede, ade
menitor de bogată, se 
plimbă mîndră pe poteci, 
acompaniată de codrii 
ce își scutură straiele ru
ginii și arată desimea oș
tilor... Eboșa minunatei 
toamne de pe la noi.

Maria DINCĂ
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Pentru securitatea minerilor in subteran

2

In activitatea minieră din Valea Jiu- minerit din această parte a țării. De re- 
lui, formațiile de salvatori au un im- marcat, anual peste 1000 de salvatori im
portant rol prin specificul activității lor meri din întreaga țară, participă la 
deosebit de complexe. In formarea celor cursurile de pregătire și perfecționare 
mai alese aptitudini ale acestora, o con- oganizate în cadrul C.C.S.M. In imagine, 
tribuție deosebită o aduc cadrele tehnice o nouă formație de salvatori minieri, 
din cadrul C.C.S.M. Petroșani, unitate primește, la absolvirea cursului, ultime- 
recunoscută pentru largul aport la a- le detalii și îndrumări, înainte de trece- 
sigurarea securității în activitatea de rea la activitatea propriu-zisă.

„CÎNTAREA 
ROMÂNIEI”

S-au stabilit datele eînd 
se vor desfășura fazele 
orășenești ale actualei e- 
diții a Festivalului națio
nal „Cin tarea României”. 
Concursurile brigăzilor ar
tistice vor avea loc în 24 
noiembrie — Petrila, 9 de
cembrie— Petroșani, 15 
decembrie — Lupeni și 23 
decembrie — Vulcan. Deci 
pregătirile trebuie inten
sificate 1

PREGĂTIRI ■■■’Ț ...
Studenții de la Ins

titutul de mine au înce
put ; pregătirile în vede
rea .Festivalului artei stu
dențești a cărui etapă zo
nală va avea loc în 3—5 
decembrie la Timișoa
ra. S-au constituit for- 

! mâții muzicale, brigadă 
artistică, echipă de tea
tru/ cineclub și altele. 
(I.D,)

Duminieă, 28 octombrie

■ 8*30 . Mult e dulce și fru-
: \ moașă:..' ;

9,00 Almanahul familiei.
9,30 De strajă patriei.

10,00 viața satului (parți
al color).

11,15 Muzică pentru toți. 
'11,45 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan /
Roșcovanul 
(color).

: 13,00 Telex.
13,05 Album duminical.

Din. sumar':
. — Mioritic plai. Muzi-

. că ușoara,
’ Cuvinte pentru țara

aceasta. Moment poe- 
tif. :

— Fluierașii din Cătina
— Cascadorii risului.
— Noi doi și-o umbrelă. 

Muzică ușoară.
— Desene animate.
— Cîntec drag râsună-n

■ țara,
■ Un cules cum n-a 

mai fost nieieînd. Re-
i ' porta j. : : .

— La zi în 600 de secun
de. ■■■■

— Telesport.
— Recital de poezie.
— Pe Mureș în jos și-n 

sus. Melodii popu
lare.

__ Secvența telespecta
torului.
(parțial color). ■

Lucrări în avans
pentru viitorul minei
(Urmare din pag. D

pe post. Interlocutorii ne-au 
asigurat că lucrarea va fi 
executată în termenele pre
văzute.

Pentru asigurarea u- 
nui transport 
în bune 

țiuni, tot in 
sectorului XI se 
două lucrări de o impor
tanță „vitală". Este voi ba 
despre planele înclinate de 
la ori/ontul IX la orizon
tul XI. Lucrările se exe
cută in contrafront de do
uă formații conduse de Ion 
Manilîuc și Ion. Uțescu. 
Stadiul de* execuție este 
in concordanță cu preve
derile planului.

3 Brigada minerului
ton - Suceveanu a e- 

. executat, timp de 
peste 4 luni, lucrări de 
pregătiri importante pentru 
normalizarea transportului 

II 
La 
de 

Su
ri trecut la săpa-

9,

rizontul XIV. Săparea pu
țului orb 9 este o lucrare 
de perspectivă, de mai 
mare întindere în timp.

In sfîrșit,4 In sfirșit
front de

fluid, 
condi- 
cadrul 

execută

un 
lucru 

de

alt 
al 

in- 
ga- 
100,

* sectorului 
vestiții este execuția 
leriei de acces la cota 
unde luci cază formația con
dusă de Constantin Ilieș, 
care realizează . avansări la 
nivelul sarcinilor planifi
cate

Acestea sînt 
de acțiune ale 
XI investiții de 
ninoasa, sector 
realizează constant 
nile de plan, în 
de eficiență economică. In 
acest sens, este de rernar- 

lurii, 
au 

sută, 
eco- 

De

direcțiile 
sectorului 

la IM. A- 
eare își 

sarci- 
condiții

producției sectoarelor 
și V, pe orizontul XI. 
ora actuală, formația 
lucru condusă de Ion 
ceveanu
rea puțului orb nr. 
lucrările, de adîncire fiind 
executate deja pînă Ia o-

cat faptul că, pe 9 
cheltuielile materiale 
fost reduse cu 6 la 
ceea ce reprezintă o 
noinie de 300 000 lei. 
asemenea, la un alt indica
tor de bază — manopera 
— reducerea a ’fost de 13 
la. sută, adică o economie 
de mai mult de o jumătate 
de milion de lei. Și, un alt 

.' aspect semnificativ — în
cadrarea în consumurile 
normate de energie elec
trică și pneumatică. Sînt

Plasarea optimă, condiție sigură 
a creșterii producției de cărbune în abataj

{Urmare din pag. I) ar fi fost asigurate pe toa-

zionării, în celelalte bri
găzi randamentele plani
ficate nu sînt realizate 
ritmic. Pentru a găsi cau-
zele nerealizării ritmice numai 
a randamentelor am in
trat în mină, împreună cu 
sing. Carol Ervin Laszțo, 
șeful sectorului I. Din dis
cuțiile avute în abataje 
cu minerii șefi de schimb
și de brigadă s-au desprins 
două concluzii clare : în 
primul rînd este vorpă de 
faptul că, pe schimburi 
plasarea cu efective nu 
este întotdeauna corespun
zătoare »> rințelor de pian. 
Numai în luna septembrie, 
la nivelul sectorului s-au 
înregistrat 344 ab
sențe nemotivate și în
voiri. Aceasta reprezintă, 
de fapt, o pierdere de pro
ducție de 9244 tone de 
cărbune. Dacă abatajele

te schimburile cu efective 
la nivelul optim, prevăzut 
în plan, sarcinile de pro
ducție ale sectorului pe luna 
octombrie ar fi fost nu 

îndeplinite, ci și
depășite.

In al doilea rînd, minerii 
din brigăzile care nu și-au 
realizat olanul, se confrun
tă eu greutăți în ceea ce 
privește aprovizionarea eu 
materiale. De la suprafață 
pînă în abatajele sectoru
lui materialele străbat un 
traseu complicat, de pe o- 
rizontul 607, pe orizontu
rile 440 și 400 pentru a a- 
junge în cele din urmă la 
orizontul 350, unde sînt 
amplasate abatajele. In 
brigada lui Constantin 
Buta, după cum am cons
tatat, grinzile și seîndurile 
sînt transportate în spinare 
pe o distanță de circa 70— 
80 m...

Se poate spune, deci, că 
la nivelul acestui sector 
există reale condiții pen
tru . creșterea productivi
tății. Este deosebit de sem
nificativ că numai în luna 
septembrie pe sector s-au 
înregistrat 74' de absențe, 
nemotivate, echivalentul 
plasării a două abataje ca
meră pe trei schimburi, 
lată deci o rezervă serioa
să de sporire a productivi
tății în abataje, care poa
te rși trebuie să fie valori
ficată prin întărirea dis
ciplinei, printr-o mai eițer- , 
gică și o mai perseverentă 
acțiune a organizațiilor de 

‘partid și de masă din ca
dru] sectorului, îndreptată 
spre întărirea ordinii și 
disciplinei, ca și spre asi- 
gurarea condițiilor necesa
re ca fiecare brigadă să-și 
realizeze planul.

rezultate care atestă omo
genitatea acestui colectiv, 
maturitatea și puterea de 
mobilizare a comuniștilor 
din sectorul XI, al între
gului colectiv de Ia inves
tiții, un sector ‘care rea
lizează lucrări de o impor
tanță deosebită pentru vi
itorul minei.

Vînzări peste plan
Colectivul maga

zinului alimentar nr. 33 
Lonea, format din Ma
riana Lulache, - Susana 
Bolog, Maria Matei și 
Irina Vodilo, a desfăcut 
populației peste sarcini
le de plan în acest. an 
produse alimentare în 
valoare de 185 000 lei, 
revenind o desfacere lu
nară pe fiecare vînzător 
de 50 000 lei. Cel mai 
important lucru este că 
locuitorii <ye se aprovi
zionează de la acest ma
gazin sînt mulțumiți de 

. activitatea . acestor lucră
tori comerciali.>,.r. .. **

SIMPOZION. Ieri, la 
■ întreprinderea de utilaj 
I minier din Petroșani, a 

avut Ioc un simpozion 
j consacrat împlinirii a 200 
■ de ani de la marea răs- 
i coală a țăranilor din

Transilvania de la 1784— 
1785. La această manifes
tare* organizată de Cabi
netul municipal de 
partid și Muzeul mineri
tului au prezentat refe- 

I rate și comunicări care 
. au scos în evidență șem- 
I nificațiile acestui eve- 
Inîment istoric, Gheorghe 

Săcăluș, Dumitru Barna, 
| Dumitru Peligrad, Maria 
JBădău, Tibet iu Gagy și

Ion Munteanu.
SERVICII NOI. PeȘte 

câteva zile, la 1 noiem
brie, în cadrul complexu
lui din Lonea se va des
chide o unitate cu profil 
cojocărie-blănărie, con
fecții haine din pielei Co
operativa Unirea ne mai 
informează că în eurînd 
se.va deschide și noua 
coafură din Petrila, ins
talațiile și. aparatura ne
cesare fiind primite și 

■ urmînd a fi montate.
CENACLU. Intîlnirile 

săptămânale ale membrilor 
cenaclului literar „Orfeu" 
au devenit, o permanență 
în viață culturală a ora
șului Vulcan. Astăzi, în 
sala bibliotecii clubului 
din localitate, de la ora 

' 18, va avea loc o seară 
I de proză încheiată cu un 
J program de muzică folk 
I susținut de formația ce- 
I navlului.

LA PARTERUL blocu- 
I lui 43 de pe bulevardul 
' Păcii din Lupeni, deci în 
| noul centru civic, au fost 
’ date în folosință noi spa- 
I ții pentru prestările de 

servicii. Aici au fost in
stalate atelierul de eroi- 
torie-bărbați, un atelier 
de bijuterie, unul pen
tru reparații articole de uz 

.casnic precum și un maga
zin de prezentare și des
facere a produselor. Toate 
aparțin cooperativei „Stra
ja” din Lupeni. (G.C.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

18,50
19,00

19,20

.19,55

1001 de seri.
Telejurnal (parțial 

color).
Cântarea României 
(color).
Film artistic
Familia noastră.
Premieră TV.
O producție a stu
diourilor din Turcia, 
(color).
Un nai la Ateneu.
Telejurnal (parțial

21,30
21,50

color).

Luni, 29 octombrie

21,05

21,55

22,20

Te) ej Urna 1 (pa f ți al
color).
Tezaur folcloric (co

lor).
Roman foileton
Marco Polo
(color).
Orizont tehnieo-ști- 
ințific. Știința în a- 
vangjr’da progresu
lui eeonomico-soci- 
al.
Telejurnal (parțial 

color).

Marți, 30 octombrie

20,20 Țara întreagă întîm- 
pină Congresul al 
XlII-lea al Partidu
lui Comunist Ro
mân.

20,35 Bogată toamnă ro
mânească.

— Versuri patriotice și 
revoluționare.

20,45 In frunte comuniș
tii.

rea răscoala populară 
condusă de Horea, 
Cloșca și Crișan.

20,40 Marele forum al 
partidului, Marele 
forum al țării.

— O nouă etapa pe ca
lea înfăptuirii Pro
gramului partidului, 
a ridicării Români
ei pe noi trepte de 
progres și Civilizație.

Poem muzical-li ta
rar.

21,00 Șantierul, înaltă școa
lă a muncii și educa
ției revoluționare.

21.20 Film serial pentru 
tineret.
Eroii nu au vîrstâ 
(color).

22,00 Revista literar-artis- 
tică TV.

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

PROGRAMUL ȚV
21,00 Teatru TV,

La început de drum 
de Virgil l’uuea. • 
Premieră TV.
(color).

22,10 Selecțiuni din Con
cursul cînteeului 
muncitoresc, patrio
tic și revoluționar,
organizat in cinstea 
Congresului al XIII- 
lea al pai ti du lui. 
(color).

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

Miercuri, 31 octombrie

15,05 Clurwil S
15,30 Enusiucv

cotor >

20,55 Film artistic. “.
Ce culoare are dra
gostea?
Premieră TV.
Producție a studiou
rilor Cehoslovace.
(color).

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

Joi, 1 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15.20 Algeria.

Documentar.
15,35 Studioul tineretului.

Vineri, 2 noiembrie

15,30
15,50
16,00

20,20

20,50

Telex.
Profesiuni priorita
re.
Viața culturală.
La volan. ■ ’
Emisiune în limba" 

germană (parțial co?- 
lor). :
Țara întreagă întâm
pină Congresul al 
XllI-lea al Partidu
lui Comunist Român.
Cîntarea României 
(color).
împliniri și perspec- ■ 
tive.

21,25 Confirmarea 
nă a politicii 
naționale a

depli- 
inter- 

partid'j-

Sâmbătă, 3 noiembrie

13,30 Telex.
13.35 La sfîrșit de săpta- 

mînă.
Din sumar :

— Cîntece de pe la noi.
— Gala desenului ani

mat.
— Din cartea naturii.
— Marile momente: ale 

baletului.
— Cântecele patriei — 

moment poetic.
— Trei melodii...
— Tclesport.
— Congresului aJ XIII- 

lea — gînd și faptă 
comuniste (color).

16.35 Panama.
16,45 Săptămâna politică.
19,00 Telejurnal (parțial

* color).
19.20 Congresul al XIII- 

lea — noi trept ale 
edificiului socialist.

19.35 Teleenciclopedia. T
20,05 Film artistic. .

Prieteni de duminică
Producție a studiou
rilor franceze.
Premieră TV.

21.20 Recunoașteți ir.'.cr- 
oretul ?

național 
Romăni-

et de informa- 
poli tico- ideologi-

16,10
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Cîteva realizări materi
alizate în ultima perioadă 
atestă continuitatea și fer
tilitatea preocupărilor gos
podarilor noștri avînd 
drept scop sporirea zestrei 
de dotații și înfrumuseța
rea zonei sudice a munici
piului. Reprezentative sînt 
între aceste realizări supra- 
lărgirea și asfaltarea tron
sonului de șosea de Ia 
complexul comercial Pa- 
rîngul pînă la cinemato
graful „Unirea", inclusiv 
amenajarea trotuarului pie
tonul pe latura dinspre 
cartierul Aeroport, para
petul de protecție dintre 
șosea și calea fei'âtă în a- 
ceași zonă, nivelarea prin

de la poartă se recomandă
pietruire
șoselei și

Pentru o
acostamentelor 

unor spații din 
acesteia, spri-

a 
a 

apropierea 
.finirea cu materiale (plasă 
metalică) a unor cetățeni 
care și-au împrejmuit gos
podăriile cu garduri me
talice și altele. Toate aces
tea, adăugate amenajărilor 
din. anii trecuți, au con
tribuit la înfrumusețarea 
peisajului din imediata a- 
propiere 
culațic. Completări 
venite în acest sens a 
dus și Districtul de < 
muri Livezeni, care a 
menajat prin pa-vare 
.betonare unele porțiuni de 
acostament și rigole și a 
construit noi ziduri de 
sprijin în porțiunea apar-

a arterei de cir-
binc-

i a-
!‘ru' cărui dotare 

a-
și

ținătoare din șoseaua ce 
străbate, defileul Jiu.lui. 
Aflăm de la edilii muni
cipiului că o nouă lucra-, 
re, care se va finaliza în 
următoarele zile, vă aduce 
un plus de bun gust și 
frumos la poarta sudică a 
Petro.șaniului. Este vor-1 

ba de placarea cu marmu
ră roșie a soclului însem
nului din intersecția DN 
66 cu DN 66 A la Iscroni, 
ppnet îndrăgit de locuito
rii municipiului pentru a 

corespunză
toare și înfrumusețare se 
consacră stăruitoare Și rod
nice inițiative gospodă
rești, . : '

Tomă țAțARCA

Oamenii care îndestulează cămările iernii

In colonia de jo's a'rnu- 
nieipiului nostru, pe stra
da Aurel Vlaicu, se află 
unitatea de legume-fructe 
nr. 4. Adevărat că această 
imitate dispune de un spa
țiu insuficient pentru păs
trarea și vînzarca mărfu
rilor. Dar cu toate că-spa
țiul este redus, el rămîne 
gol zile în șir din cauza ne- 
aprovizioriăi ii ritmice. Din 
acest motiv multi cetățeni 
din această zonă au și ui
tat de existența magazi
nului.

aprovizionare ritmică
Iată ce ne-a spus ges

tionara Olimpia Iordaclie: 
„Eu comand cantitățile ne
cesare, dar comenzile 
mele nu sînt nici pe sfert 
onorate, de multe ori de
loc. Din aceasta cauză nu 
■am reușit să-mi realizez 
planul decît o singură lună 
din acest an". Iată și opi
nia cumpărătorului Petru 
Cerbu, șofer la Autobaza 
C.M.V.J. „Am văzut nu o 
dată acest magazin aproa-

pe gol. Nu pentru că nl 
sînt mărftîri, ci datorită 
golurilor de aprovizionare 
pe care le simte nu numai 
\ mzătoarea, dar și noi; 
cumpărătorii". Conducerea 
C.l’.V.I.L.F. Petroșani ar 
trebui să acorde și acestei 
unități atenția < uvenită. 
De fapt aceasta este do
leanța tuturor cetățenilor 
din zona respectivă a ora
șului nostru.

Vasile BELDIE

Pe feme la ordinea zilei

Necesitatea transportării 
reziduurilor menajere

încă
mai sînt

(Urmare din pag. I)

la. Insilozările erau în toi-. 
Se vor asigura toate con
dițiile pentru a se pregăti 
•și oferi minerilor mese gus
toase, consistente.

CANTINA NR. 1 LIVE
ZENI șe înfățișa cochetă, 
eu o sală de mese atrăgă
toare. Peste tot igiena 
eră la ea acasă. In bucă
tăria de aici se pregătesc 
750—800 mese pentru mi
nerii de la I.M. Livezeni, 
plus în jur de 100 de mese 
pentru abonați. Asupra 
stadiului însilozărilor ne-a 
informat magazinera Lucia 
Moldovan. In „galeria" si
loz a cantinei se aflau de
ja circa 45 tone din cele 
50 tone de cprtofi repre- 
zentînd cantitatea apre
ciată ca îndestulătoare pen
tru întreaga perioadă de 
iarnă-primăvară. In alte 
anexe : 5000 kg castrave
ciori la butoi (cantitate 
care satisface întregul con
sum), întreaga cantitate 
necesară de ceapă, 1400 kg 
fasole uscată, melanj pen
tru ciorbe și alte semipre- 
oarate din producția pro
prie erau asigurate.

— Continuăm însiloză- 
rile cu rădăcihoase, gulii, 
morcovi și varză. Ne-âr 
mai trebui cîteva butoaie 
de lemn pentru varza, care 
urrrieâză s-o punem lă' mti- 
rat — ne-a .spus' magazio
nera Lucia Moldovan. .

— Avem suficiente bu
toaie. cereți și veți primi 
cite doriți, a precizat i- 
înediat Tiberiu Kovacs, se
cretarul organizației 
partid a întreprinderii 
re ne-a insolit.

— Alto probleme nu sînt, 
avem asigurate rezervele 
de bază pentru toată iar- 

magazio-na — a adăugat 
nera.

CANTINA NR.
ZENI. Colectivul 
pe întreprindere 
lăsat nici o posibilitate de 
a crede că se dezminte.
Din rîndurile lui se re
marcă în mod deosebit E- 
lisabeta Gali, Anuța Rîș- 
noveanu, Elena Lîteanu, 
Ioana Cîlțea, Gherghina 
Mîniliuc, Victorița Drimuș, 
•Floarea Csiszer, Estera Bo- 
kbs, Aurică Târâș și, bi
neînțeles, Maria Copil, șe
fa cantinei, o gospodină cu 
multă experiență. „Este co
lectivul cu cele mai bune 

. rezultate în asigurarea ■ re
zervelor de legume, la 
timp, cantitativ și calita
tiv", preciza delegatul ca
re ne însoțea.

Intr-o anexă, apropiată 
ca aspect cu o’hală indus- 

’triâlă, tura prezentă la lu
cru, lîngă mese și coșuri 
cu ardei, țelină, 1 
trunjel pregătea o 
„șarjă" de melanj 
ciorbe.

— Le-am cules 
portal noi de pe
C.A.P. Băcia,

. 2 LIVE- 
fruntaș 

nu ne-a

roșii, pă-
- nouă 

j pentru

și trans- 
ogoarele 
acum le

spălăm și tocăm 
melanj" — ne 
ria Copil.

Magazia de 
semipre parate 
melanj, castraveciori, go- 
goșari, gogonele, zacuscă 
la borcan, . aranjate îngri
jit pe rafturi, o parte din 
ele culese din serele și 
grădinile întreprinderii, 
numeroase . cununi de 
ceapă care împreună cu 
cea din silozuri însumează 
7 tone, stativele în care se 
aflau nu mai puțin de 55 
tone de cartofi, diverse 
murături și legături de a- 
romate ne-au întregit ima
ginea frumoasă despre preo
cupările și reușitele aces
tui harnic colectiv, legate 
de asigurarea proviziilor 
pentru perioada iernii. 
Fotografia alăturată ne 
susține edificator aprecie
rile deosebite pe care as
pectele văzute la această 
cantină ne obligă să le fa
cem.

Astfel de preocupări 
pentru asigurarea legume
lor de bază în cămările din 
care se vor pregăti mesele 
consistente ale 
au loc la toate 
din Valea Jiului.

pentru 
spunea Ma-

conserve și 
proprii — 

ai i, go- 
zacuscă

minerilor
cantinele

•Dili aproape toate 
tierele orașului 
ni se semnalează 
larea unor mari 
de reziduuri pe 
containere. Luni, 
tombrie, existau multe 
semenea situații pe străzile 
Oituz, Unirii, Venus, Sa
turn și altele, din cartierul 
Aeroport, în străzile 9 Mai, 
Constructorul, cartierul 
Carpăți etc. La blocul 22,

• e- 
totul 

ne- 
de 

măi multe luni de zile, du
pă cum susțin locatarii, in 
spațiul respectiv de la bloc 

' se afla o cantitate mare 
de reziduuri, iar tubul de 
evacuare se umpluse 
la etajul 9. Chiar și 
ne le locuri de unde 
ridicat containerele 
au rămas multe reziduuri 
împrăștiate și sedimen
tate. Cauza unor astfel de 
aspecte, ca și a acumulări
lor de reziduuri în. gene
ral, o constituie netrans- 
portarea acestora în mod 
ritmic, săptămînal, și, în 
multe cazuri în care la un

■ container depun reziduurile

probleme!
un număr mare de loca
tari, chiar la perioade mai 
scurte. Neridicarea ritmi
că a gunoiului declanșează 
un fel de lanț al slăbiciu
nilor. In multe cazuri, cînd 
în containere și în jurul 
acestora se acumulează 
multe hîrtii, acestea sînt 
aprinse uneori chiar 
lucrătorii de la 
meniul de gospodărie 
niunaîă al E.G.C.L., 
lucrători comerciali și ce
tățeni. Modul acesta de a 
scăpa de hîrtii și alte res
turi care ard are mai 
multe urmări negative: po
luarea, uneori ore în șir a 
mediului înconjurător, se 
ard hîrtii care ar trebui 
strînse și predate Centrului 
de recuperare, colectare, a- 

pînă chiziționare Și desfacere a 
materialelor refolosibiie 
și, ceea ce influențează di
rect capacitatea de tran
sportare a reziduurilor, se 
arde vopseaua de pe con
tainere și se grăbește ast
fel degradarea și scoaterea 
lor din ciclul de transport, 

încă un aspect care tre
buie să fie reținut de gos
podari: tot ce se mătură 
pe străzile 23 August, N. 
Bâlcesc.U, V. Roaită (nisip,- 
hîrtii, diverse ambalaje), 
se depune în albia Maleia, 
la podul din spatele hale
lor agroalimentare. 
precis, tocmai cei care 
buie să curețe orașul, 
clusiv albia rîului, îl 
luează, îl îmbîcsesc 
mare cantități de rezidu
uri netranșpprtate, „ascun
se" printre buruieni, pe li
nele spații virane ori în 
albia Maleii. Evident că 
înlăturarea tuturor acestor . 
aspecte nedorite o poate 
aduce . numai ' transporta
rea . operativă , a reziduuri
lor, o atitudine responsa
bilă și o activitate susținu
tă puse = în slujba salubri
zării orașului. '

car-
Pctroșani 

acumu- 
cantități 

lingă 
oc- 
a-

22

de
comparti- 

co- 
de

Care este stadiul pre
gătirilor pentru iarnă în
cartierul Sohodol al
orașului Vulcan ? Iată
întrebarea la care am
căutat un răspuns a-
cum, cînd doar o sin-
gură lună ne mai des-

din strada Aviatorilor 
xista o situație cu I 
nepermisă: din cauza 
ridicării reziduurilor

parte de iarna calenda
ristică. Pentru a cu
noaște situația actuală 
am apelat la reprezen
tantul E.G.C.L., Vladi
mir Aron, șeful echipei 
care a executat lucră
rile la noul punct ter
mic, construit în’ zona 
Sohodol, și tovarășul 
Victor Roșculescu, pre
ședintele Asociației de 
locatari nr. 15 Sohodok

în u- 
s-au 

pline,

La fa|a locului

exe- 
probe 

din

co-
Aeio-

evita pro- 
accidente 

știu însă 
respectivă, 

parapet

de protecție, numără 1700 
metri lungime, a costat 
foarte mult, a fost eonfec-

a- 
a- 

inexpli- 
câ patru din 

au

rapelul respectiv emană 
din grija față de om și are 
drept scop ocrotirea aces-

Parapet de protecție 
care trebuie... protejat

Mai 
tre- "■ ■
in-
po-

C.U

Răspundem 
cititorilor

■ GRUP DE . MUNCI
TORI. secția mecanică 27 A 
Vulcan : Prin devizul nr. 
1402, cu chitanța 11365 
din 18. 04.1984 și prin co- 
manda-chitanță. nr. 2169 
din 27. 09. 1984,. .„tovarășul 
Aurel Cristea argumen
tează legalitatea folosirii 
materialelor și forței de 
ifAincă din cadrul coopera
tivei centru construcția ca
sei. Din dosarul existent 
la contabilul șef aJ unită
ții, precum și din declara
ția mamei reiese că Aurel 
Cristea își achită constant 
cuantumul pensiei alimen
tare pentru copiii cărora 
le-a recunoscut paternita
tea. Din declarațiile a pes
te 20 d- oameni ce lucrea
ză în secția condusă de A. 
Cristea rezultă că acesta 
are o comportare normală 
față de oamenii din subor
dine. Deci reclamația dv. 
este neîntemeiată,

-A '

. 4

1 ■

In zona cartierului 
roport, porțiunea în 
calea ferată, recent dubla
tă, este paralelă cu .prelun
girea bulevardului Repu
blicii și foarte aproape de 
acesta, s-a construit, în ul
tima perioadă, un frumos 
gard metalic. 11 văd foar
te mulți cetățeni. Se cu
noaște .și scopul lui, acela 
de a fi un obstacol în ca
lea celor dispuși să 
treacă nea ten ți pește calea 
ferată, deci de a 
ducerea unor 
nedorite. Puțini 
că amenajarea 
care se numește

ționat de meșteșugarii de 
la cooperativa „Unirea" 
pentru Antrepriza construc
ții căi ferate, subunitate 
care a dublat calea ferată 
Petroșani—Livezeni, la in
sistențele consiliului popu
lar municipal. Așadar, pa-

tuia. Avînd în vedere 
ceste considerente, ne 
pare cu atît mai 
eabil faptul 
panourile parapetului 
fost doborite, se știe sigur 
că de către cetățenii 
mozi din cartierul

port care au cotețe de ani
male în zona de dincolo 
de calea ferată și nu înțe
leg că este în interesul lor 
să treacă prin pasajul a- 
mcna.jăt în apropierea com
plexului comercial Parîn- 
gul. Ii avertizăm pe cei 
comozi că, după construi
rea parapetului, zona 
referință se află sub 
pravegherea organelor 
ordine,, care nu 
să aplice măsurile 
împotriva tuturor 
care vor fi surprinși

de 
sli
de 

vor ezita 
legale, 
celor 

tre- 
cînd peste calea ferată prin 
locuri nepermise. Atenție 
la tren și la... (T.V.) ’

Executantul ne asigură 
că lucrările au fost în
cheiate urmînd ca în 
25 octombrie, adică ieri, 
punctul termic să intre 
în stare de funcționare 
normală. Au fost 
cutate primele 
pentru jumătate
fondul de locuințe. Pro
blema care mai există 
fceum este cea a bran- 
șăfii electrice a punctu
lui termic. Mai există 
însă și problema con
tractului dintre Asocia
ție și E.G.C.L. Se pare 
că aici lucrurile sînt 
mai complicate. Și asta 
datorită faptului că 
beneficiarul reclamă ca
litatea lucrărilor exe
cutate: blocul nr. 6 nu 
este încă „racordat la 
rețeaua de . termofică- 
re, subsolul fiind: încă 
inundat. La blocul 5 
instalația are golire ' în 
afară, ex.îstînd pierderi 
de agent termic. ' Tot
odată executantul, dț?ci 
E.G.C.L. pu vrea să 
procedeze la recepția 
lucrărilor făcute. Și din 
aceste divergențe între 
E.G.C.L. . și asociație, 
cei care au de suferit 
sînt locatarii, care nu 
beneficiază încă de căl
dură și apă caldă, cu 
toate că în urmă cu a- 
proape o lună conduce
rea E.G.C.L. ne asigura 
că aici nu vor exista 
nici un fel de probleme 
în timpul iernii. Să nu 
uităm însă că aceste lu
crări trebuiau finali
zate încă din timpul 
verii și nu acum cînd 
ar fi trebuit ca punctul 
termic să funcționeze.

Gli. CHIR VAS A
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Adunarea Generală a O.N.U.

ntervenție românească 
in Comitetul pentru probleme 

economice și financiare
NAȚIUNILE UNITE 25 

(Agerpres). In Comitetul 
pentru probleme economi
ce și financiare al Adună
rii Generale a O.N.U. au 
loc dezbateri asupra pro
blematicii ample, de o 
deosebită însemnătate a 
dezvoltării și cooperării 
economice internaționale. 
In cuvîntul lor, reprezen
tanții statelor membre a- 
bordează o serie de as
pecte ale dezvoltării, cum 
sînt cele privind indus
trializarea, utilizarea sur
selor de energie, alimen
tația, agricultura, coope
rarea economică între ță
rile în curs de dezvoltare.

I.uînd cuvîntul, repre

zentantul țării noastre a 
accentuat necesitatea ca 
la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. 
să fie intensificate efortu
rile pentru adoptarea unor 
decizii și recomandări de 
substanță în domeniul in
dustrializării, de natură 
să contribuie la amplifi
carea activităților în a- 
cest domeniu, la sporirea 
efectivă a asistenței acor
date țărilor în curs de 
dezvoltare în eforturile lor 
în direcția industrializării, 
care constituie o condiție 
de bază a înaintării lor pe 
calea progresului, a conso
lidării independenței lor 
naționale.

Manifestări peste hotare consacrate 
celei de-a 40-a aniversări 

a Zilei Urmatei R.S.R.
In diferite capitale ale 

lumii continuă seria mani
festărilor consacrate celei 
de-a 40-a aniversări a Zi
lei Armatei Republicii So
cialiste România.

Adunări festive consa
crate acestui eveniment, 
precum și gale ale filmu
lui au fost organizate la 
Moscova, Spfiii, Phenian, 
Hanpi, Cairo și la Port
smouth (Marea ■ Britanie). 
Au participat cadre din 
conducerea armatelor, alte 
oficialități din aceste țări 
și atașații militari, aero 
și navali ai României.

In cadrul adunărilor au 
fost evidențiate contribuția 
armatei române la victoria 
împotriva fascismului, e-

forturile și participarea 
României cu întregul său 
potențial material și u- 
man la războiul antihitle
rist. S-a subliniat, totoda
tă, grija permanentă pe 
care conducerea partidu
lui și statului nostru, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar . gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, 
o acordă pregătirii și do
tării armatei române în 
vederea îndeplinirii înaltei 
misiuni de apărare a cu
ceririlor poporului, a inde
pendenței și suveranității 
patriei noastre socialistei

, ■ (Agerpres)
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Acțiuni în favoarea păcii» 
pentru dezarmare

TOKIO 25 (Agerpres). 
i „Tokio trebuie să devină 
un oraș al păcii !" — sub 
această deviză s-a desfă
șurat în capitala Japoniei 

io conferință a reprezen
tanților organizațiilor de
mocratice nipone. Parti- 
cipanții au subliniat im
portanța unificării efortu
rilor și intensificării acțiu
nilor de luptă pentru pa
ce, pentru a nu se mai re
peta bombardamentele nu
cleare din 1945, pentru a 
ocroti generațiile viitoare 
de pericolul unui război 
nuclear.

•
? WASHINGTON 25 (A-
gerpres); La Detroit a avut 
loc o demonstrație a parti
zanilor păcii la care au
participat peste 10 000 de 
persoane. Demonstranții 
au cerut încetarea cursei 
înarmărilor și folosirea fon
durilor astfel eliberate pen
tru rezolvarea problemelor 

. sociale ale populației să
race.

Demonstrația a fost or
ganizată de sindicate, de 
diferite organizații ob
ștești și religioase din oraș, 
de filiala locală a Mișcării 
pentru înghețarea arsena
lelor nucleare.

☆ ,
OTTAWA 25 (Agerpres). 

O jumătate de milion de 
canadieni și-au puș semnă
turile pe o petiție adresa
tă primului ministru Brian 
Mulroney în care se cere 
anularea experiențelor cu 
rachete de croazieră ame
ricane pe teritoriul cana

dian, informează din Ot
tawa agenția Reuter. Mul
roney care s-a angajat să 
întărească legăturile cu 
S.U.A. și să sporească a- 
locațiile militare ale Ca
nadei, a declarat însă că 
experiențele vor continua, 
adaugă agenția.

BRASILIA 25 (Agerpres). 
O amplă adunare a avut 
loc în orașul brazilian Sao 
Paulo, în cadrul săptămînii 
de acțiune pentru dezar
mare. Vorbitorii au adre
sat un apel de. unire a e- 
forturilor întregului popor 
pentru pace și dezarmare, 
pentru înlăturarea perico
lului unei catastrofe ter
monucleare.

ROMA 25 (Agerpres). Re
prezentanții a trei organi
zații de luptă pentru pace 
din Italia au prezentat, la 
Roma, Camerei Deputați- 

, lor o petiție semnată de 
‘ peste 12 000 de persoane, 

în care se cere retragerea 
armelor nucleare de pe te
ritoriul italian. „Dorim să 
trăim fără arme atomice 
în țara noastră, prezența 
lor aici nefiind necesară 
pentru nevoile de apărare 
ale țării".

☆ \ :

OSLO 25 (Agerpres). Din 
inițiativa mișcării națio
nale norvegiene — „Nu, 
armelor nucleare !“ — pe 
întreg cuprinsul țării au 
avut loc puternice mani
festații în favoarea păcii. 
La Oslo, Narvik, Stavan

ger, Bergen și în alte lo
calități au fost organizate 
marșuri cu torțe, mitin
guri și demonstrații sub 
lozincile „Pentru îngheța
rea arsenalelor nucleare!", 
„Nu, armelor nucleare în 
Norvegia, atît în timp de 
pace, cît și în vreme de 
război !“, „Pentru denu- 
clearizarea nordului Euro
pei !“.

* ~ ‘
CAIRO 25 (Agerpres). Se

cretariatul general al Ligii 
Arabe a dat publicității, 
Ia Cairo, un apel cu prile
jul Zilei Națiunilor Unite, 
în care țărilor membre ale 
O.N.U. li se cere să res
pecte hotărîrile organiza
ției mondiale îndreptate 
spre asigurarea păcii și 
securității în 
lume, eliminarea pericolu
lui de război și reglemen
tarea conflictelor dintre 
state pe calea tratativelor.

HAGA 25 (Agerpres). Zeci 
de mii de olandezi s-au a- 
dresat Comitetului „Inter
zicerea rachetelor de croa
zieră" cu cererea de a fi 
înregistrați ca „acuzatori 
oficiali" în cadrul ’ „proce
sului" pentru interzicerea 
amplasării pe teritoriul O- 
landei de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune.

Prin această acțiune ju
diciară, pregătită de un 
grup de cunoscute perso
nalități în domeniu, se 
demonstrează din punct de 
vedere juridic ilegalitatea 
unei eventuale hotărîri pri
vind instalarea de rachete 
nucleare pe teritoriul țării.

• STRASBOURG. Nu
mărul persoanelor consi
derate sărace din țările 
membre ale Pieței comune 
se ridică în prezent la 45 
milioane, în creștere cu 15 
milioane față de 1975. A- 
ceste cifre sînt conținute 
în raportul privind com
baterea sărăciei prezentat 
în Parlamentul vest-euro- 
pean, organ consultativ al 
„celor zece", întrunit în 
sesiune la Strasbourg.

• BRUXELLES. In 
cursul lunii septembrie, șo
majul s-a agravat din nou 
îii țările membre ale Pie
ței comune, numărul ce
lor în căutare de lucru a- 
jungînd Ia 12,7 milioane 
persoane, cu 300 000 mai 
mulți decît în luna august. 
Rata șomajului a crescut, 
astfel, pe parcursul unei 
singure luni cu 2,7 la sută, 
ajungînd să reprezinte 11,3 
la sută din populația ac
tivă, față de 10,7 la sută 
în aceeași lună a anului 
trecut. Cea mai rapidă 
creștere a șomajului în pe
rioada menționată ă fost 
înregistrată în Franța (cu 
7,8 la sută într-o singură 
lună), respectiv cu 2 415 
șomeri.

• VIENA. Situația în 
domeniul ocupării forței 
de muncă din învățămînt, 
este în Austria gravă, scrie 
ziarul „Die Presse" în- 
tr-un comentariu pe mar
ginea șomajului în rîndul 
cadrelor didactice din lan
dul Styria. In prezent, re
levă publicația, în Styria 
se află în căutarea unui 
loc de muncă aproape 1300 
de cadre didactice.

întreprinderea minieră 
Paroșeni

încadrează urgent prin transfer sau direct— cinci paznici O.S.încadrarea și retribuirea se fac în coafor- . mitate cu prevederile legilor nr. 12/1971 și 57/ 1974.-.
Mica publicitate

trahan, 50—52 (bărbați) și 
aparat control TV. Tele
fon 44102. (2787)

PENTRU tine Mitică îți 
doresc din toată inima 
„La mulți ani 1“. (Dana)

VIND haină imitație as- (2785)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Dispensarul C.F.R. Pe
troșani, încadrează a- 
sistentă medicală. In
formații, telefon 41731. 
Interior 276. (2802)

FAMILIA Modoi Veturia și Gheorghe, nepoții, 
Cristina și Ciprian, anunță cu nemărginită durere 
trecerea în eternitate a celei care a fost

SUBA MARIA u ' u
mamă, soacră și bunică, suflet inegalabil. :

Inmormîntarea, vineri,-26 octombrie, ora 15 în 
Lupeni. (2797)

Fiii Mircea și Ioniță, Didina, nepoată, Viorel, 
nepot și Diana, strănepoată, încercați de durere ne
mărginită plîng dispariția din viată a dragei lor 

SUBA MARI A '
care și-a încredințat întreaga viață creșterii și edu
cării copiilor, nepoților și strănepoților. (2798)

FAMILIILE Ciriperu și Pick anunță, cu durere 
nemărginită, încetarea din viață a scumpei lor 

SUBA MARIA
mamă, soacră și bunică, suflet blind și generos. (2799)

COLECTIVUL de oameni ai muncii din 
I.A.C.C.VJ. Petroșani este alături de ing. Modoi 
Veturia în momentele de grea încercare pricinuită 
de decesul mamei, SUBA MARIA, și transmite sin
cere condoleanțe întregii familii.
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Realități social-economice din țări in curs de dezvoltare
BRASILIA 25 (Ager

pres). Complexul hidroe
lectric de la Itaipu, Cel 
mai mare din lume, situat 
pe fluviul Parana, care 
separă Brazilia de Para
guay, va intra, curînd, în 
funcțiune. Tină în prezent, 
au fost instalate două tur
bine a cîte 700 MW fiecare, 
urmînd ca la terminarea 
lucrării, în 1990, capacita
tea de producție a noii 
centrale Să atingă 12 600 
MW, respectiv circa o trei
me din c . sumul actual al 
Braziliei.

NAIROBI 25 (Agerpres). 
Situația financiară a Ke- 
nyei s-a îmbunătățit în 
ultima perioadă, în pofida 
dificultăților generate de 
actuala conjunctură eco
nomică internațională ne
favorabilă, a declarat pre- 
ședint Ie acestei țări, Da
niel Arap Moi. El a arătat 
că rezervele valutare ale 
țării au sporit de la 333 
milioane dolari, în iunie, 
la 413 milioane în prezent, 
în primul rînd ca urmare 
a creșterii exportului de 
ceai și cafea — produse

tradiționale ale exportului 
Kenyei.

☆

BOGOTA 25 (Agerpres). 
Specialiștii columbieni au 
descoperit într-o zonă din 
sud-vestul țării un im
portant zăcămînt aurifer, 
a cărui valoare este eva
luată la louă miliarde do
lari — informează agenția 
EFE. Potrivit declarațiilor 
cercetătorilor de la Insti
tutul de cercetări geologi
ce, Care a condus opera
țiunile de prospectare, ză- 
cămîntu1 va permite Co

1 j’ul OEREDAClU oAiAN oo' jUoeH -zc.i<" urte|A. or <v)utlA|A
p - redoclo» ret i'cjo «iuSU - eoocto- «=• 3d|«ncl lomo IAJARCA.

lumbiei să se plaseze în
tre primele țări producă
toare ale acestui metal 
prețios.

■■ ... *

HARARE 25 (Agerpres). 
După cum a declarat re
cent -rimul ministru, Ro
bert Mugabe, cu prilejul 
inaugurăiri unei noi școli 
în capitala țării, în anii 
care au .trecut de la pro
clamarea independenței na
ționale a Zimbabwe au fost 
construite 988 de școli, 
ceea ce reprezintă de 4,5 
ori mai mult decît în toa
tă perioada colonială.

FAMILIA Kovacs se alătură durerii nemărgini
te. încercate de familiile Modoi și Suba la stingerea 
sufletului care a fost

SUBA MARIA (2800)

FIICA Sorina anunță cu adîncă durere că se 
împlinesc 6 săptămîni de la decesul tatălui

ARDELEAN LUCIAN
Lacrimi și flori pe mormînt. (2784)

CU aceeași nemărginită durere, familia amin
tește împlinirea unui an și, respectiv, 4 ani și ju
mătate și 6 ani de la trista și dureroasa despărțire 
de cei dragi

Preoteasa BOCI AT AURICA
Preoții Iconomi BOCIAT LUCIAN și

BOCI AT ADRIAN
Veșnică dragoste și recunoștință. (2795)

X.
Simio'

<eooc|io »> aammiwatic retroțom. «tt. Nicoiae ttaicescu, ar. 2. iMeioane 41662 
«acretariat, 41663, 42464 «ectiL
boarul lipoqraho Petroșani, «tt N. flâlceicu, nt . 2, teleton 41365.


