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Chemările și îndemnurile secretarului general al partidului, 

tovarășuI NICOLAE CEAUȘESCU, de la înalta tribună a celui 

de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii

Mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară

Răspundere și exigență comunistă în 
activitatea fiecărui organ de conducereExpresie vie a noului cadru democratic realizat în ultimii ani de construcție socialista, u- nic în felul său și care reprezintă o formă . superioară de participarea poporului la conducerea întregii activități eco- nomico-sociale, marele' forum al democrației noastre muncitorești re

voluționare a abordat cu înaltă răspundere și exigență problemele de mare însemnătate pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-so- cială pentru acest an și întregul cincinal.Din magistrala cuvîn- tare a tovarășului Nicolae Ceaușesctl, secretar general al partidului, ținută în deschiderea Con grosului, din multitudinea problemelor abordate, toate de" o valoare principială deosebită pentru perfecționarea conducerii vieții economico- sociale, a producției, rețin atenția sublinierile de mare însemnătate referitoare la creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toa

Exemplu demn de urmat
• Planul la piese de schimb recondiționate rea

lizat în proporție de 114 la sută • Peste 17 milioa
ne lei economii prin recuperare și recondiționate

• Intr-o singură lună, valoarea reperelor recondițio
nate s-a cifrat Ia 1 869 000 lei.

te domeniile do activitate. Se subliniază eu deosebită claritate dezideratul ca „toate organele și 
organizațiile de partid să 
acționeze, în spiritul răs
punderii comuniste, pen
tru buna funcționare a 
tuturor organismelor de
mocrației socialiste, pen
tru aplicarea fermă a 
autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, pen
tru unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, 
a întregului popor în în
făptuirea politicii interne 
și externe a partidului și 
statului nostru. Rolul con
ducător al partidului nos
tru nu se poate realiza 
numai prin declarații, ci ei trebuie să se mate 
rializeze în participarea 
activă a fiecărui comu
nist la înfăptuirea nea
bătută a hotărîrilor de 
partid, a legilor țării. 
Rolul conducător al parti
dului se exprimă în ac
tivitatea fiecărui comitet 
de partid, a fiecărei orga
nizații, a fiecărui mem
bru al partidului. întă
rirea în continuare a ro
lului conducător a] parti
dului în toate domeniile 

trebuie să se realizeze 
prin integrarea organică 
a comuniștilor, a orga
nelor și organizațiilor de 
partid în activitatea or
ganelor de stat și a noi
lor organisme democra
tice".Partidul, ca partid de guvernămînt. nu poate râtnîne deasupra sau a- lături de organismele . de conducere ale societății, ci trebuie să se integreze în activitatea acestora și trebuie să aibă rolul organizator și dinamizator alîntregii activități. Totodată, organele de partid nu se substituie sub nici o formă organelor de stat sau consiliilor oamenilor muncii, ele au obligația să asigure buna funcționare a acestora, Membrii de partid din aceste organisme și din toate sectoarele - de activitate răspund în fața organelor de partid de activitatea lor în aceste organisme.Funcție de marile comandamente ale progre-
(Confinuare în pag. a 2-a)

Zi rodnică i
în cărbune suplimentari Pentru întreprinderile miniere I.onea, Dîlja, A- \ ; ninoasa și Bărbăteni, ziua de 12 septembrie s-a do- i ■ vedit a fi deosebit de rodnică, aceste unități obținînd î ; cele mai mari depășiri ale sarcinilor de plan stabili- : • te pentru ziua respectivă. Rertiarcăm, în mod deose- ț ; bit, activitatea desfășurată de colectivele de la I.M. 1 1 Dîlja și mai ales de la I.M. Aninoasa, ultima înregîs- î | trîhd cel mai mare plus al zilei — 199 tone de cărbu- j | ne, înaintînd în felul acesta cu pași fermi pe calea re- î i dresării. Cu o zi înainte, în 11 septembrie,. tninerii ț de la Aninoasa obținuseră o producție suplimentară î sarcinilor de plan cu aproape 100 de tone. i

La început de an școlar

Un învățămînt activ și profund formativMîine. la mijloc de lună septembrie, in aceste zile de toamnă frumoasă, și bogată, începe anul de învățămînt 1,986—1987, o nouă etapă de formare a mii de elevi și ștudenți din Valea Jiului într-o permanentă legătură cu știinta și cultura, cu munca și viața socială. Este un eveniment, cu ample și constante semnificații în viața societății, ce are loc într-o perioadă apropiată Congresului al lll-lea al oamenilor muncii, forum al democrației muncitorești revoluționare, care stimu

lează energiile pentru înfăptuirea mărețelor perspective de dezvoltare a patriei noastre in acest al optulea plan cincinal in spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.important factor de cultură și civilizație, "tie formare a personalității copiilor și tinerilor pentru a se integra armonios și eficient în viața economică și socială, școala românească are tradiții luminoase, cu atît mai pregnante în această epocă istorică, cînd le sînt asigurate minunate condiții de pregătire temeinică pentru muncă și viață. Generalizarea in vățămîntului de- 10 ani, gratuitatea manualelor, școlile noi, cu spații adecvate unui proces instructiv experiment al-apli- eativ,’ sînt realizări care concretizează neabătuta grijă a partidului pentru tînăra generație. Pornind de' la aceste realități, to
varășul N I C O I. A E 
CEAUȘESCU, secretarul 'generai al partidului, sublinia în cuvin tarea rostită la deschiderea Congresului al Hl-leâ al oamenilor muncii: „Este ne

cesar să perfecționăm con
tinuu învățămîntul, să se 
întărească legătura* aces
tuia cu știința și produc
ția, în vederea asigurării 
cadrelor necesare de mun
citori și specialiști de î 
naltă calificare, pentru 
toate sectoarele de activi
tate. Va trebui să aplicăm 
cu fermitate prevederile 
Legii învățămîntului, pro
gramele privind policali
ficarea, formarea de mun
citori și specialiști cu 
multiple și înalte cunoș
tințe din mai multe do
menii pentru a putea, în 
raport cu necesitățile e- 
conomico-sociale ale so
cietății să treacă mai u- 
șor de la o activitate la 
alta". Sînt sintetizate, in aceste zile premergătoare deschiderii noului un școlar importantele sarcini ale procesului de învățămînt. a cărui perfecționare a fost șî este stimulată de o concepție științifică și re voluți on a ră, i rf te gr a rea învățămîntului cu cercetarea științifica și producția, care constituie o con-

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)In acest vast domeniu al recuperării, reconcliționării și refolosirii, rezultatele înregistrate în primele opt luni de colectivul de muncă al IPSRUEEM Petroșani ar putea concura cu cele realizate de orice mare întreprindere din țară. Valoarea pieselor recondiționate, în acest interval de timp, totalizează 16 128 00Q Iei, depășirea de plan la indicatorul piese de schimb recondiționate fiind de 1.988 mii lei. Impresionantă este și cifră economiilor realizate —ipeste 17 milioane lei.— Lunar, acestui capitol important din activitatea întreprinderii i s-a abordat o atenție aparte, subliniază economistul Adrian Todpr. Să luăm, de exemplu, Juna iulie. Notați: mai bine de 2 miljoane lei economii-rezultați ca urmare a înregistrării ’’ unor FeDSadtpo- 

nâri in vaioare-dc 1 869 000 lei.In continuare, interlocutorul ne prezintă situația din prima decadă a lunii în curs. Din planul de re- condiționări aferent celei de-a» 9-a luni, a fost realizat în jur de 40 la sută. Valoric, aceasta înseamnă < 660 000 lei.. Ponderea în ce privește recondiționate» (mai bine de 40 La sută) o realizează secția reparații și întreținere utilaje miniere din Li_ vezenj, coordonată de sing. Ernest Racovsky. Brigăzile conduse de Șerb Crețu, Ni- colae Hăbuc, Ioan Pop, Șe- lu Vladislav și loan B.is- ton au recondiționat, de la începutul anului, o mulțime de axe de pompe pentru 
diferite combine, cutii de

O. GEORGISCU :

(Contmuare în pag- a 2-a)

Reviriirentul stă în puterea de mobilizarePuse față în față, realizările celor două brigăzi de producție din cadrul sectorului U al I.M. Uri- cani — cea condusă de maistrul minier Gheorghe Durlă și formația coordonată de Laurențiu Kelemen — contrastează în, mod evident. Să ne referim doar la luna august. Dacă pentru minerii din brigada maistrului Durlă aceasta a fost o lună bogată în rezultate — avansarea realizată de ei cu complexul mecanizat SMA2PH în a- batajul din stratul 18, panoul 10, cîfrîndu-se la 35,5 metri — concretizată în peste 4400 tone de cărbune 
realizat pește sarcinile de 

' plan, nd același lucru se 
poate spune despre realizările: din a opta lună ale formației minerului. . Ke- ' 

-••Jciwen;.— minus -.752-..tone.

Căror tează cruri ta .iul stîlpi
cauze i se dato- această stare de Iu înregistrată în frontal susținut individuali din aba- cu stră

. >« ■■

tul 18, locul de muncă al brigăzii Kelemen? Un priși răspuns, de la sing. Loan Dănilă, șeful sectorului:— Nu poate fi dată vina pe condițiile geotecto- nice cu care se confruntă brigada. Cred că e vorba și despre altceva: din nucleul vechii brigăzi, au mai rămas foarte puțini .mineri, inuji ieșind la 

pensie. Locul lor a fost, luat de nou-încadrați, la ■care starea disciplinară lasă de dorit. Spun asta gîndindu-mă că, dacă la
fi

35Durlă absentează 6, apoi la Kelemen nu vin la șut 8 oameni pe zi. Și, astfel, lucrul necesar la acest ’ă- bataj.cu o lungime de front mare nu poate fi cuprins în întregime.Această stare disciplina— ră, deloc de invidiat, des
pre care, ne vorbea sing. Dănilă, grevează în mare măsură desfășurarea u-

a colectivuluinei activități normale. Absențele nemotivate, în condițiile în. care planul de efective realizat este doar de 72 la sută, nu fac ail- decît. să „tragă îna- realizârile sectorului. In abatajul, iui Kelene confruntăm cu o de greutăți de ordin
ceva] .oi"

fund mulți brigă-
men.serie .. .......tectonic, ne relatează ing. Iacob Stoica, directorul tehnic al minei. Dat greutăți le acestea, ;. dintre componenții zii, venind cu fel de fel de explicații, au solicitat transferul la alte sectoare. Pretenții pe care, evident, nu le-am putut satisface tuturor. Atunci, o parte au dat bir cu fugițir, alegmd calea nemotivatelor. Și-a- 
poi, mi-e greu s-o spun, dar

Gheorghe OI. TEANC
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Pe agenda consiliilor populare
Cu cetățenii, 

pentru cetățeniînsoțițiGlă- al deZilele trecute, de tovarășii Andrei van, secretar adjunct comitetului comunal partid și Dumitru Morar Vicepreședinte al liului popular am „pulsul"
ai și

con situat activității din comuna Aninoasa, preocupările de actuală stringență care se află pe agenda de lucru a consiliului popular comunal. Am constatat că, în majoritatea cazurilor. Se lucrează cu răspundere și exigență, eficient, : că programele de măsuri proprii, precum și sarcinile ce reies din hotărîrile celui de al III-lea Congres consiliilor populare duse la îndeplinire.Punctul „fierbinte" activității este. în această perioadă, noul magazin u- niversal. Magazinul, cărui lucrări sînt de finalizare este moașă realizare în sa. El însumează față comercială de 1500 metri pătrați cuprinde raioane tare (autoservire, Tie, mezeluri, pline, lapte) și nealimentarc (confecții, tricotaje, papetărie). La data documentării, se e- xecutau ultimele retușuri în vederea recepției magazinului și predării cifre beneficiar, Direcția comercială.In același timp, s-au recepționat cele două blo
curi, F și G. cuprinzînd 64 de garsoniere și. se finali- ._ zează lucrările în vederea predării în cursul trimestrului IV, la blocul D, iu 36 apartamente. In această săptămînă, a început turnarea: fundației la blocul H, cu 32 garsoniere. Lucrările la construcțiile de locuințe sînt executate . «fe muncitorii TAGCM, bri-

alale fază fru-in o Aninoa- o supra- peste și va alinien- cofetă-

gada nr. 2 Deva și IACMM Petroșanii dar cetățenii au un. aport sub- . stanțial, respectînd Legea 1/1985, privind contribuția în muncă, S-au evi- ■ dențiat cetățeni ca Teodor Crișan, Ilie Botgros, Teo- f 11 Blâg, Teodor Buză, Petru Dima, losif Simo și mulți alții.Părticioai. a cetățenilor s-a făcut simțită și la lucrurile de gazonare a terenului de la stadionul echipei de fotbal „Minerul" Aninoasa, precum și la alte lucrări edilitar- gospodărești. Astfel, s-au desfășurat ample lucrări de curățire și amenajare a bazinelor și incintei de la captarea de apă potabilă. pentru prevenirea u- nor eventuale evenimente nedorite. In sfîrșit, o veste bună pentru locuitorii comunei Aninoasa și nu numai pentru ei. După îndelungi și nenumărate tergiversări, care au durat... 4 ani, IGCL Petroșani a aprobat un plan pentru repararea și plombarea șoselei de pe raza comunei. Măsuri sînt. depinde cum vor fi înfăptuite. Și mai ales cînd, pentru că iarna bate la De , fapt, secția EGCL Aninoasa mai are și „restanțe" neonofate de cetățenii comunei, mai bine de 3 ani nu efectuează vidanjul mecanic, deși promisiuni au fost, ridicarea gunoiului menajei se face „în salturi", ceea ce .dovedește că Aninoasa este un fel de „cenușăreasă" a EGCL Vulcan, care patronează secția din comună. Poate se stabilește, o colaborare (necesară 1) mai bună de acum incolor

Schimburi de 
experiență•Secretarii comitetelor U.T.C. din marile unități economice ale municipiului vor participa, in luna septembrie, la schimburile de experiență anuale organizate de . către 1 al U.T.C., pe ramuri activitate. La Oradea, vor întîlni, între 23 și septembrie, secretarii mitetclor U.T.C. din prinderile miniere, iar Satu Mare, între septembrie, se vor secretarii comitetelor U.T.C. din întreprinderile constructoare de mașini.Vor fi dezbătute aspecte ale muncii politice în rîndul tinerilor. II.)

(Urinare din pag. I)

C.C. de se. 25 co- intre- la 17—19 reuni

(Urmare din pag. I)

de

ușă; din alte fațăDe se

Mircea BUJORESCU

suiui social, de marile transformări revoluționare in viața econoinico- socială, de cuceririle științei, ale cunoașterii u- mane sc impune cu necesitate intensificarea activității politico-educative, de ridicare a conștiinței revoluționare a oamenilor muncii, a întregului popor, de formare a omului nou. constructor conștient al noii o- rinduiri sociale. „A fi co
munist, a fi revoluționar, 
înseamnă, arată tovarășul
Nicolae Ceaușcscu, a ac- de pe șantiere, din toa-

și exigența comunista 
ționa întotdeauna împo
triva a tot ce este vechi 
ș> perimat, pentru pro
movarea cu îndrăzneală 
a noului în toate dome
niile! Este adevărat, se 
cere a sesiza, a înțelege noile tendințe și a ac
ționa pentru ca ele să 
fie afirmate cu toată 
forța în societate".Comuniștii, toți oamenii muncii din Valea Jiului,, din puternicele a- batăje mecanizate din subteran, din modernele uzine de preparare și constructoare de mașini,

te citadelele muncitorești, acționează cu dăruire și răspundere pentru creșterea producției de cărbune, pentru înfăptuirea tuturor prevederilor de plan pe acest an șt cificinal, așa cum ne cere' secretarul general al partidului. „Să lucrăm 
permanent, în spirit re
voluționar, comunist, de 
înaltă răspundere, pen
tru prezentul și viitorul 
patriei, al poporului nos- 
ti u! Numai așa ne vom 
îndeplini îndatorirea în 
fața poporului, a clasei 
muncitoare, a viitorului 
României

mobilizare
a colectivului

Despre cotele unor realizări

totuși o fac, sînt mineri din componența veche a brigăzii (-are, deși ar trebui să deă tonul la treabă, n-o fac. Să le luăm numele, de aici, din cărțile de pontaj: Vasile Țăr- murc și Ion Glăvan au lucrat, in luna august, doar două posturi. Restul nemotivate. Le-au fost desfăcute contractele Apoi GheorgheFodor și Balacs Fulop, pri- tnii dois august, le plus odihnă, lucrîndInteresîndu-ne despre ce s-a făcut în vederea sprijinirii acestei brigăzi, care poate (și vom vedea de ce) reveni pe linia de plutire, ing.•— In acționat brigăzii, mai susținute asistențe pe schimburi și al discuției cu oamenii din această formație pentru reducerea numărului de absențe nemo- țivate. Am solicitat sprijin și pentru a se pune capăt ușurinței cu care se acordă, în unele cazuri, certificatele medicale. La

de muncă.Pop, Iontoată lunaavînd,certificate medica- concediu legal de iar al treilea ne- decît 9 posturi.
Stoica ne-a spus: ultimul timp am pentru întărirea în sensul unei

preliminarul stabilit conduce! ea CMVJ, s-au a- doptaț noi soluții concrete din punct de vedere tehnic, . pentru exploatarea, in continuare, cestui abataj. Alte pecie ce le avem în dere vizează creșterea mărului de posturi și ducerea numărului de ' defecțiuni electromecanice.Afirmam, mai înainte, că brigada lui LaUrențiu Kelemen poate reveni la linia de plutire. Se pare că primul pas a fost deja făcut: în decada întîi din septembrie, datorită unui spor de productivitate de 400 kg pe post, formația a înscris un plus de 91 de tone de cărbune. Deci, printr-un sprijin eficient acordat de conducerea minei, prin mobilizarea ortacilor, revirimentul nu poate fi departe. Nu rămîne decît ca unii care se mai codesc, să ia exemplul minerilor Grigorc Lovin, Iosif Fi'lop, Gheorghe Baciu, End re Nagy sau Hie Ne- cula, ortaci de-ai lor, iar rezultatele foarte bune, altădată fala brigăzii, vor face, din nou, cinste formației, sectorului și minei.

Peste 80 de sortimente 
de produse de cofetărie și 
patiserie zilnic, mărfuri in 
valoare de peste 70 000 
lei expediate — în 24 de 
ore — spre unitățile de 
desfacere, depășirea sar
cinilor de plan cu peste 
200 000 Iei în primele opt 
luni ale anului, iată roa
dele mobilizării unui co
lectiv binecunoscut în Va
lea -Jiului : Laboratorul de 
cofetărie și patiserie din. 
Petrila.

Exemplu demn de urmat
(Urmare din pag. I)

v i teză pentru ..locomotive de mină, 21 rotoare de pompă pentru combine, 24 trenuri de roți de locomotive, 2 organe de tăiere combină, un motor hidraulic de combină etc, ca să amintim doar cîteva repere care au trecut prin mîinile meseriașilor din aceste formații, fiind, apoi, redate, în perfectă stare de funcționare, beneficiariloi*. Cu un procent de 33 la sută contribuție la planul de recondi- tionări ăl întreprinderii, secția de susțineri hidraulice a Uzinei de echipament hidraulic din Vulcan ocupă locul al doilea. Nu este, de fapt, prima dată cînd amintim numele unor har_i1
<colae sau Ioan Gall, . care

uzați și altedin stîlpii hidraulici i (ventile SVJ, cilindri țelescopi, precum și componente), piese ce odată recondiționate — se deosebesc cu nimic cele noi.Aceeași atenție acordată de de

Un învătămint activ

de fapt, prima dată cînd amintim numele unor harnici meseriași ca Vasile Bud, Nclu Popa, Ștefan Crețu, loan Jina, Iacob Ni- colae sau Ioan Gall, , care recuperează, diferite piese
nici meseriași ca Vasile
Bud, Nclu Popa, ȘtefanCrețu, loan Jina, Iacob Ni-

Această veritabilă 
dustrie dulce" pe care o 
conduce reputatul maes
tru cofetar Iosif Demeter 
(ajutat de Miela Ardean) 
și-a creat, prin strădania 
și iscusința oamenilor săi, 
o faimă deosebită. Hărni
cia și pasiunea profesiona
lă a muncitoarelor Emilia 
Radu, Dochița Mesaroș. 
Ștefania Peter, Irina Cos- 
tinaș. Ana Marioane, Au
relia Guianu, Margareta 
Hoțea (ca să numim nu
mai cîteva dintr-un colec
tiv redus ca număr, dar 
veritabil exponent al hăr
niciei feminine) se regăsesc 
în primul rînd în calitatea 
produselor realizate aici 
si degustate cu plăcere în 
întreaga rețea de profil 
a

— Acestei activități i se adaugă acțiunea de va l ori- ; ficâre a deșeurilor provenite din dezmembrarea unor utilaje, completează șeful privește cuprul P2S, pot să amintesc că am predat deja 33 tone centrului din Livezeni.Mai reținem, din intervenția ing. Suditu, că, la ....■ mari, reparații se pe seama re- în propor- sută a piese-

nude . ing. Spirea Suditu, secției. Numai în cerealizării indicatorilor plan cînd este vorba recuperare și recondiționa- . re caracterizează și colectivul secției de reparații e_ lecțrice. Membrii brigăzii conduse de Ludovic Bicskey, Dumitru Cercel, Elena Palfi, sub coordonarea inginerului Mitrea Radu și a mais- ' teului specialist Francisc Lazăr, au grija ca tot ceea ce se poate recupera și refolds! — axe, scuturi, cutie, placa, capace cutie bornă, flanșe de etanșate — să reintre — recondiționate — în componența motoarelor electrice de diferite tipo- dimensiuni.

motoarele electrice lucrările de execută deja condiționării ție de 50 la lor, a bobinajului îndeosebi.Acestea au fost cîteva secvențe despre ce înseamnă 
„3 R“ la o mare unitate e- conomică din municipiul nostru, ' O unitate ale cărei realizări și ..experiență în materie de recuperare și recondiționare pot ' servi o_ ricînd drept exemplu demn de urmat pentru alte. întreprinderi.reeuperează diferite piese napca, două fotolii, patru scaune, masă televizor. (S.B.)

I
I
I
I
I

CERUL L APICOL din Petroșani, întrunit zilele trecute într-o ședință de lucru, a dezbătut prioritățile în activitatea crescătorilor de albine pe acest an. Prioritatea priorităților : apicultorii întorși din pastoral sînt așteptați la noul sediu să-și predea

CONTRIBUȚII. De la începutul acestui an, cetățenii comunei Aninoasa au depus peste 240 000 lei, re- prezentînd contribuția în bani, conform Legii 1/1986. (MB.)MOBILĂ. Pe cei interesați îi informăm că în depozitul de profil din Petroșani' au intrat, ca noutăți, două tipuri de cameră de zi — „Montana" și „Lebăda1*. Furniruite cu frasin și avînd o plăcută linie estetică, garniturile respective cuprind , fiecare , produsele contractate pen- unor materiale dulap de haine, două vi- tru fondul centralizat trine, ladă de lenjerie, ca- statului. (I.D.)

MUNCA PATRIOTICA. Comitetul U.T.C. de la I.M. Vulcan raportează îndeplinirea planului anual la muncă patriotică. Din acțiuni în sprijinul producției și din recuperarea refolosibi» al le, pînă la sfîrșitul anului în curs planul economic

din Valea Jiului, obținut rezultate în calitatea în- impli- în

(Urmare din pag. I)tribuție originală a tovarășului Nicolae Ceausescu la dezvoltarea școlii românești.Școlile care au frumoasevățămîntului, s-au cat tot mai profund viața socială și economică a localităților, reprezen- tînd criteriul de evaluare a eficienței educative în spiritul muncii și sursă a perfecționării. Formarea prin muncă și pentru muncă în spiritul tradițiilor muncitorești din Valea Jiului, înarmarea cu trainice cunoștințe științifice, de cultură și civilizație a tineretului nu constituie un scop în sine, ci o necesita- : te logică a vieții, a progresului. Asimilarea unor cunoștințe, oricît de vaste și profunde ar fi, este o condiție a jS-egătirii elevilor, dar nu și suficientă. Este necesară și o recep-

t i vi tate pentru nou, o atitudine deschisă inițiativei și participării nemijlocite 
în clocotul muncii, la viața societății, un comportament în armonie cu sistemul de valori contemporane. Toate sînt trăsături ale conștiinței tinerești, 
care se formează în școală, dascălul fiind un e- xemplu pentru elev. Nu- , mai în acest fel — și școlile din municipiu au multă experiență în acest domeniu — se dobîndește o nouă calitate în învățămînt, elevii și studenții de astăzi. fiind cei care vor obține mîine o calitate superioară în procesul do ducție.începutul de nou an Iar este o sărbătoare care se concretizează moții, aspirații și idealuri, împlinirea lor nu depinde decît de temeinicia procesului instructiv-educativ corelat în fiecare moment cu cerințele prezentului și exigențele viitorului.

pro-

va fi depășit cu peste 10 CURSURI. Școala popula sută. Iară de artă a început înscrierile pentru cursurile de inițiere artistică. In acest an școlar se prevede organizarea unor cursuri de acordeon, vioară, pian, artă plastică, regie teatru ș.a. Informații, la sediul școlii.
AFIȘAJ. Revenim asupra unei teme. In noul cartier Petroșani-Nord, în contrast cu aspectul cîntător al blocurilor practică un afișaj dreptul deplorabil, pot fi văzute lipite pe murile viitoarelor zine, aflate în construcție, afișe care ne invită spectacole care au loc acum mai bine lună.

in
se 

de-a 
Mai 
gea- 

maga-
SĂRBĂTORIT. Intr-o atmosferă emoționantă, în 

colectivul secției de tran
sport auto din 
SUCT Petroșani

la 
avut 
de-o deunăzi sărbătorit 

rul Alexandru Faluși

municipiului.
Text și foto : 

Al. TĂTAR

Cînd vor fi ridicate?Este vorba, din nou (pentru a’cîta oară ?j de ambalajele de la două u- nități specializate în desfacerea legumelor și fructelor din Vulcan : cea amplasată lîngă hala agroali- mentară și cealaltă,, vecină cu magazinul „Unic**. Despre lăzile de ambalaj goale, care așteaptă cam de multișor să fie ridicate la prima unitate, am mai scris. Nu înțelegem, însă, de ee apelurile noastre au fost zadarnice.-Să nu fi ajuns oare respectivul ziar la conducerea depozitului din Iscroni ? Greu de crezut Mai încercăm o dată șl poate că situația sesizată va fi rezolvată. (Gh; O.)Un destoinic meseriaș, care și-a dedicat muncii peste 30 de ani din viață. Cu prilejul ieșirii sale la pensie, tovarășii de muncă i-au adresat calde felicitări, urarea de ani îndelungați de viață cu sănătate și bucurii. (V. Beldie)
Rubrics realizată de

Horațiu ALEXANDRESCU

I
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I
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I
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cadrul 
a fost 

for jo
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loc în schimbări im- viața ecpnbmi- în administra-
importantâ lui, Mircea

nu a mani- răgaz de

Personalitatea Iui 
Mircea cel MareMircea a fost unul dintre ' acei voievozi care va înscrie pagini de glorie nepieritoare în cartea de vitejie a neamului românesc. Al cincilea domnitor iii Țării Românești după Basarab întemeietorul, el ''/.'■ș-a impus în. epocă prin faptele sale strălucite, prin iscusința și vitejia sa.Mircea era fiul lui Radu Vodă, poreclit Radu Negru, care a fost considerat mult timp întemeietorul țării. Frescele de la mănăstirea Cozia ni-1 arată în tinută de cavaler, un bărbat matur, purtînd plete și o barbă rotundă, oclîi adânciți în cap, nasul drept și subțire. E îmbrăcat în haine scumpe, cu vulturul cu două capete încoronate brodat pe hlamida încheiată pe umăr. Poartă sabie scurtă atîrnată la brîu. legată cu o cingătoare scumpă închisă cu paftale, iar pe cap coroană de aur bătută cu pietre prețioase, întreaga sa înfățișare degajă forță și siguranță, măreția unui domnitor puternic.Personalitatea marelui voievod poate fi creionată doar pe baza realizărilor sale, deoarece cronicile interne lipsesc, cu desăvârșire. iar documentele cancelarie sînt și ele ține la număr.Izvoarele istorice înfățișează ca pe un chibzuit și un bun dar de țară. L..... a fost una dintre cele mai rodnice pe tărîmul vieții de stat. Structurile statului se întăresc, ■ instituțiile se transformă potrivit cerințelor obiective ale vre-

de pu-ni-1 om i gospo-Domnia iui

niii, au portante că) socială, ție și în organizarea militară. înfăptuirile sale dovedesc îndrăzneală de inovator, de conducător care sfărîmă datinile pentru a permite înflorirea țării sale. Schimbă sistemul vămilor din economia naturală in cea în bani, extinde căile comerciale, deschide noi mine de aramă, introduce moneda măruntă în țară, înființează Unguri noi. Așezămintele domnești din vremea sa vor fi . respectate generații întregi ca fnodele. de bună rînduială și lucru gospodăresc.; f ■' -■Aceeași iscusință a dovedit-o marele voievod în politica externă a țării sale. Diplomat abil, Mircea a știut să ducă o politică mare în fruntea unei țări mici, intr-o vreme cînd relațiile internaționale dintre state se modificau cu repeziciune și pericolul expansiunii otomane amenința sud-estul Europei, voievodul Țării Românești a dus o politică de echilibru între marile înde

menține independența țării sale. Apărarea Țării Românești, asigurarea existenței sale de sine sțătă- , toare a fost țelul întregii sale domnii și în realizarea acestui țel feslat nici un odihnăO trăsătură a personalității __  ...s-a manifestat pe plan militar. Oștean neînfricat și strateg priceput el a reușit .să organizeze o armată nu prea numeroasă, dar vitează, cu care a ținut piept ambițiilor hrăpărețe alecotropitorilor. Ca și alțivoievozi români aflați în fruntea unor armate inferioare ca număr dușmanilor. Mircea a aplicat principiile strategiei defensive românești din toate timpurile. Astfel. în războiul de apărare ce a culminat eu vestita bătălie de Ia Rovine din 10 octombrie 1394. voievodul a știut să folosească condițiile locale pentru a măcina prin lupte de uzură oastea otomană. Cînd a aflat momentul prielnic a avut curajul să lovească în față cea mai însemnată forță militară ce amenința Europa în acea vreme Iscusința și hotărî- rea sa au permis oștirii românești să obțină prima mare victorie împotriva in vadu lorilor otomani.Prin întreaga să activitate Mircea cel Mare se înfățișează . posterității .... ......... ...  . „„_____ . un bun organizatorțite tulburările pentru tron - gospodar al acestui
ale

puteri și nu a permis ghițirca stăpînirii lui către vecini.In cumplitele vremi anului 1386, cînd a urcatpe tron, Mircea vodă a găsit țara .înconjurată de primejdii : la miazăzi se apropia năvălirea turcească, la nord se făceau sim-din Ungaria. In aceste împrejurări el a știut să fie domnul iscusit și viteaz în același timp, care să folosească și tratatele de pace și forța armelor pentru a
La Ulpig Traiana - Sarmizegefusa

Noi mărturii documentare
privind istoria și 

civilizația dacilorCercetări arheologice cea prin cetate ci pe lîn- recent întreprinse la Ul- pia Traiana Sarmizcge- lusa au adus noi mărturii documentare privind istoria și civilizația dacilor, conducînd la extinderea ariei investigate, la reinterpretarea u- nora dintre săpăturile e- fectuate în anii anteriori in cadrul întregului complex. Cercetările mai noi au vizat, între altele, Cetatea lui Decebal și unul dintre - caștrele de marș existente . în incintă. Săpăturile au urmărit, de asemenea, stabilirea traseului zidului dacic al cetății, în parte diferit de cel al zidurilor refăcute de romani. Specialiștii au stabilit astfel, că pe traseul zidului dacic nu se aflau actualele porți de est, sud și vest ale cetății, iar cunoscutul drum pavat cu lespezi de calcar nu tre-

gă aceasta.In zona cetății, intrată în literatura de specialitate sub numele de Gro- hetea Tornească, au fost identificate ruinele sediului unui înalt funcționar imperial — un palat de unde era supravegheată economia provinciei și se exercita jurisdicția financiară. Aici au fost scoase la iveală un mare număr de monumente epigrafice, un bogat și valoros material arheologic : ceramică de Uz comun, obiecte de fier, fragmente de, vase de sticlă, monede, fibule de bronz, care atestă, a- lâturi de celelalte mărturii descoperite, locul o- cupat de Dacia între provincii le man.

ca Și străvechi pămînt. Un ctitor care a pus temeliile trainice ale Țării Românești.
Prof. Vasile ION AȘ, 
Arhivele Statului Deva 

----------------------------------------------i-----------

Rezervație istoricăAutoritățile siriene au hotărît să declare orașul Alep drept rezervație istorică datorită monumentelor și vestigiilor, ales medievale de aici, eiziaa fost luată la comandarea făcută UNESCO privind păstrarea moștenirii cultural-is- torice a acestui oraș, u- nul din cele mai vechi din lume, atestat documentar eu aproape 2 000 de ani înaintea ere' noa-tre.

mai
Deretic

Evenimente culturale
Dispărut în urmă cu a- proape un secol, tabloul intitulat „Crucificarea", pictat de Michelangelo în 1545 pentru prințesa Vittoria Colonna, a fost descoperit în colecția particulară a unei familii din Napoli. Cel puțin aceasta este opinia exprimată de criticul de artă Domenico Ga- lasso, care a studiat acest tablou. Se precizează că tabloul respectiv face parte din cele șase picturi de șevalet realizate de autorul Slxtinei, dintre care nu s-a păstrat decît „Șfîti- ta familie", aflată la Florența.

Cunoscutul cîntăreț jazz american Pepjîer dams — saxofonist de nume în lumea jazzuluimondial — a încetat, tniercuii, din viâță, la Washington, la vîrsta ' <fe 55 de ai.i. Alături de Benny Goodman, Dizzy Gillespie,, John Coltrane. Stan Kenton și Mell Lewis Pep
per A. ams a primit, în cursul vieții sale artistice, numci case premii cialitaie, obținin J de oi i Discul le am al zului nord-amcrican.

Soluția problemei nr. 17i1) N g’6—f7 (zugzwang)
If ...c5 2) Cf4 |- If ...Rd.32) Cc5± If ...Rd5, 2) D<!4.!-Soluția problemei nr. 18:1) Nel—b2 (zugzwang) 1) ...Re4 2) Tg4 J 1) ...Cfl (114)2) Ddăi 1) ...Ce 3 2) Df 3-1) Cf4 2) g44- 1 ...c2 ICd6± 1) ...c : b2 2) Dbl ;l
ContrașahIn cursul soluției mutările negrului au pe de o parte un caracter pozitiv în- lăturînd amenințarea creată prin cheie iar pe de altă parte un rol negativ, creînd o Urma căreia mat nou.Elementele lează negrul albul în atac . le de mijloace tactice, iar îmbinarea lor în variante se numește strategia pro

blemei.Primul mijloc tactic la care’ recurge negrul în apărare, pe care îl prezentăm este contrașahul, adică paliul dat regelui. alb.Problema nr. 19 este un taslo cuprinzând un număr record de contrașahuri. Se

acordă două puncte pentru cheie și cite un punct -pențru fiecare contrașah i- dentificat.

slăbiciune albul dăla care ape- în apărare și poartă nume-

19. Ing. Nenad Petrovici

Alb: -Rb7, Tal, Na6, Cb4, Cb5, peB.
Negru: Rc4 Dh6, Tc8, Tg2, Nc7, Nhl. Cl’5, CfS pa3, l>3,
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<■3. . d.3. f7, e7.Albul începe în două mutări.
Viorel D1ACONUCEA MAI POPULATĂ CAPITALĂ din anul 2000 va fi Ciudad de Mexico, capitala Mexicului. Un studiu al Biroului Internațional al Muncii (BIM) a- preciază că o menținere a actualului ritm de creștere (5 la sută anual) va ridica numărul de locuitori ai capitalei mexicane de la 14 milioane, în prezent, la 32 milioane, în 1995 și, respectiv, la 41,1 milioane, la sfîrșitul secolului.

(Agerpres)

spe-

Imperiului’’ Ro-

Italianul ,,mijlociu“ ?rație — ca „italian mediu" — doar reprezentanții „păturilor medii". Aceste statistici nu includ, în mod vizibil, sutele de mii de șomeri care iau zilnic cu asalt Bursa muncii. Și nici măcar majoritatea muncitorimii italiene, care . nu posedă bunurile enumerate. „Signor Italia" din portretul de mai sus se află, de' fapt, departe de bariera. în spatele căreia se îngrămădesc milioanele de săraci de la orașe și sate. Despre ei — nici o vorbă în statisticile sociale, care, discrete, se opresc la „medie".

După cum afirmă Centrul de cercetări din Roma, lociu" nu■' înaltă, are îngrășare, indiferent Sondajele că „Signor tește (sic!) impozitele, același cotidian și la cinematograf de trei ori pe an. De regulă, el posedă o enciclopedie, un ca- setofon. un . calculator și o mașină.
Ceea ce nu a precizat însă Centrul. de cercetări sociale din Roma este faptul că a luat în conside-

sociale un italian „mijește de statură tendință spre este econom și față de modă, efectuate arată Italia" își plăcu regularitate citește mereu merge

DISCO TOP S R (34)M.UZICA româneaș- A: 1. Legeda — COMPACT; 2. Vis de vară — AURA URZ1CEANU; ' 3. Viata nu-i un simplu joc — ilOLOGRAF; 4. Păsări eu ochi de foc — COMPACT; 5. Cîntec pentru prieteni — COMPACT.MUZICA STRĂINA: 1. Red For Love — GRANT MILLER; 2. Atlantis Is Calling (SOS For Love) MODERN TALKING; 3. Love Spy — MIKE MAREEN; 4. Drive In The Night — KEN I ASZLO: 5. Dance With ALPHAVIT.LE

Reține atenția prezența a nu mai puțin de trei piese, în topul românesc, a grupului <• I uj can COMPACT, semn că 1 cei patru (Paul Csucsi, Cosii Cărămășan, Teo Peter, Adrian Vasiles- cu) au avut o vară bogată în compoziții. Toamna se culeg... aplauzele!In topul străin semnalăm prezență unei piese noi cu Ken Laszlo, revenirea lui Alphaville și părăsirea, în favoarea, lui Grant Miller a poziției I, după trei săptămîni de către grupul Modern Talking.DISC JOCKEY
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memento
12,40 Din cununa cînte- sculul românesc — populară.

Conferința Unională a Asociației 
de Prietenie Sovieto-RomânăMOSCOVA 13 (Agerpres). M. Chebelcu transmite: La Casa Prieteniei din Moscova s-a desfășurat Conferința Unională a Asociației de Prietenie Sovieto-Româ- nă (APSR).In prezidiul conferinței j se aflau V. I. Konotop, deputat în Sovietul Suprem 

’ al U.R.S.S., președintele Conducerii centrale a 
APSR, S. G. Șcerbakov, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., ministrul în- vățămîntului al U.R.S.S., reprezentanți ai Secției relații externe a C.C. al P.C.U.S. și ai M.A.E. al U.R.S.S., membri ai Conducerii centrale a APSR și 
ai conducerilor filialelor republicane ale asociației, oameni de știință, cultu-

ră și artă. De asemenea, în prezidiu a luat loc delegația Asociației de Prietenie Româno-Sovietică(APRS), condusă de Iulian Cîrțînă, membru al Consiliului Central al APRS, prorector al Universității București, invitată să participe la lucrările conferinței, reprezentanți ai ambasadei țării noastre la Moscova.. In raportul de activitate a APSR, prezentat de V. 1 Konotop, cit și in luările de cuvînt ale delegațiilor la conferință au fost, evidențiate semnificația deosebită a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de

la .23 August 1944, înfăptuită de poporul român, sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român, realizările obținute de țara noastră în domeniile social-economic, al. științei și culturii, dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor .tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.A luat cuvîntul, de asemenea, conducătorul delegației APRS.Conferința a ales noua Conducere centrală a APSR. Președinte al Conducerii centrale a Asociației de Prietenie Sovieto- Română a fost ales S. G. Șcerbakov.

bulgaro-grecSOFIA .13 Comunicatul garo-grec la Sofia în încheierea vizitei primului ministru elen Andreas Papandreu, efectuată la invitația președintelui Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, subliniază evolu- , 
ția pozitivă a relațiilor de

(Agerpres). comun bul- dat publicității

muzică (color) 13,00 Album(parțial• 14,40 Din marea carte a
Duminică, 14 septembrie -

dumiriical, color)

Noi și ample acțiuni in favoarea păcii, 
dezarmare nuclearăpentruWASHINGTON 13 (Agerpres). Participanții la Marșul păcii care a început în luna martie lă Los Angeles au sosit la Cleveland, important centru industrial al statului Ohio. La mitingul care a avut loc cu acest prilej vorbitorii au .subliniat necesitatea încetării imediate a cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare. Respingem Categoric programul ele înarmare a spațiului cosmic cunoscut sub numele de „războiul stele-

lor", care ar duce la tensificarea cursei ____mărilor și la ieșirea ei de sub control, au relevat vorbitorii la miting.
1 mînar- întensificării acțiunilor favoarea păcii în întreaga lume.

*LONDRA 1.3 (Agerpres). Sub deviza „Vrem pace și dezarmare", la Londra s-au desfășurat un marș și un miting al opiniei publice consacrate luptei pentru dezarmare nucleară, activiști sindicali, reprezentanți ai organizațiilor obștești. Vorbitorii au subliniat necesitatea in-

☆TOKIO 13 (Agerpres). Sub deviza „Să fie viață pe pămînt", în capitala niponă a fost organizată o expoziție internațională de afișe antirăzboinice. Sînt prezentate-1150 de lucrări care cheanră la dezarmare, destindere și pace. Expoziția a fost organizată de cunoscuta organizație ,,Me-’ dicii lumii pentru preîntâmpinarea unui război nuclear" și Asociația niponă a graficienilor.

bunăvecinătate dintre cele două țări. Potrivit agenției BITA, documentul a- cordă o importanță deosebită situației din Bal- . câni. Todor Jivkov și Andreas Papandreu, subliniază comunicatul, -au relevat că instaurare^Țăcii și Securității în această zonă reprezintă o contribuție importantă la înfăptuirea destinderii în Europă și în întreaga lume și s-au pro- nuțat pentru eforturi comune îndreptate spre întărirea relațiilor de bunăvecinătate, încredere și cooperare între statele balcanice. Transpunerea în viață a ideii transformării Balcanilor într-o zonă liberă de arma nucleară și chimică va contribui Ia consolidarea păcii și securității în regiune, relevă comunicatul, subliniind ho- tărîrea celor două țări de a acționa activ în direcția realizării acestei idei, arată agenția citată.

- PETROȘANI — 7 No
iembrie: O floare și dor grădinari, I—II ; Uni
rea; Marele premiu; Pa- 
rîngul: O floare și doi grădinari, I—II.PETRILA: Superman,
i-n.LONEA: Pilot de formula unu.VULCAN — Luceafă
rul: Clipa de răgaz. 19,40

LUPENI— Cultural:Al patrulea gard Iîngă debarcader.URICANI: Țapinarii. N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV

Duminică 1411,30. Telex.11,35 Lumea (parțial
septembrie

Calendar săptămînalLA VILNIUS, capitala R.S.S. Lituaniene, a avut loc deschiderea Săptămî- nii filmului românesc.In alocuțiunile rostite au fost evidențiate cursul ascendent al relațiilor, de prietenie și colaborare dintre România și Uniunea Sovietică și, în acest cadru, dezvoltarea amplă a legăturilor culturale ,ro- mâno-sovietice, inclusiv în domeniul cinematografiei.RATA ANUALĂ de . creștere a prețurilor a fost, 
în Suedia, în luna august,, de 3,7 la sută, se arată Intr-un raport oficial dat publicității la- Stockholm, citat de agenția Reuter.

(15—21 septembrie 1986)
Miercuri, 17 septembrie— La New York începe sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată problemei Namibiei (17—24).
Joi, 18 septembrie— Reluarea negocierilor bilaterale so- vieto-americane privind armamentele nucleare și cosmice de la Geneva.— Convorbiri hispano-britanice în problema Gibraltarului (Madrid, 18—19).
Vineri, 19 septembrie— încheierea lucrărilor Conferinței pentru măsuri de încredere și pentru dezarmare în Europa holm.— La Washington încep

Luni, 15 septembrie— La Punta del Este, Uruguay, va avea loc o rundă de negocieri privind liberalizarea comerțului internațional în cadrul GATT între statele industrializate și țările în curs de dezvoltare.■— începe reuniunea miniștrilor de externe din țările membre ale Ligii Ara- be, la Tunis/(15—17).— Președintele Ronald Reagan are convorbiri la Washington cu primul ministru israelian, Shimon Peres... ,
Marți, 16 septembrie~ Deschiderea celei de-a 41-a sesiuni a _ na wasnmgTOn Adunării Generale a O.N.U. (New York). între ministrul afacerilor ............. _■ Ziua internațională a păcii (Hotă- U.R.S.S., Eduard Sevardnadze si secre- a Adunării tarul de stat al S.U.A., George.. Shultz (19—20)rîtă de a XXXVI-a sesiuneGenerale a O.N.U. din 1981).

securitate și de la Stpck-con vorbirile externe al

NAVA ROMANAROMA 13 (Agerpres). Un arheolog italian specializat în explorări submarine a descoperit epava unei mari nave romane scufundate în timp ce transporta blocuri de marmură. S-a precizat că ambarcațiune^ are o lungime.de circa 100 de metri și se află acoperită, parțial, de nisip. In jurul ei se găsesc blocuri de marmură enorme, unele ornate cu sculpturi.
CUTREMUR DE PĂMÎNTWASHINGTON 13 (A-gerpres). Un puternic cutremur de pămînt a fost înregistrat vineri scara în . Oceanul Pacific, la aproximativ 180 kilometri sud de Insula Kodiak, de lingă Alaska. Centrul de supra-

veghere geologică de la Golden (Colorado) a precizat că seismul a avut o intensitate de 6,5 grade pe scara Richter, epicentrul fiind situat la 570 kilometri sud de Anchorage.
ACCIDENT AVIATICLONDRA 13 (Agerpres).' O comisie, de anchetă britanică însărcinată cu investigarea accidentului u- nui avion „Boeing 737“ pe aeroportul din Manchester a aflat că eficiența și promptitudinea intervenției pompierilor de pe pistă au fost afectate negativ de faptul că trei extinctoare' aflate în apropierea pistei erau inutilizabile. Șeful pompierilor, Michael lira- deley, a informat că a fost nevoit eforturile de stingere incendiului declanșat din cauza unei turbine: la bordul aparatului și să revină la postul de pompieri pentru a reumple cu apă mașina de intervenție.Accidentul s-a soldat cu moartea a 55 de persoane.

să întrerupă’a

Avancronică fotbalisticădă divizionară care se desfășoară în municipiul nostru este cea tiintre Mi_ ■ nerul-Știlnța Vulcan și U.M. Timișoara.In campionatul județean al seniorilor la Uricani Minerul are pârleau neră tlp

Programul etapelor din cele trei divizii face din a- ceastă duminică o zi săracă în fotbal pentru suporterii din Valea Jiului. Ieri, la București, s-a derulat partida din prima divizie dintre Victoria și Jiul Petroșani,. astăzi, în deplasare, la Arad, două dintre divizionarele noastre misiuni extrem de dificile.. In divizia B, seria a 11 l-a, A.S. Paroșeni Vulcan, care a luat la rînd și a dijmuit candidatele la promovare, se confruntă cu C.S. U.T.A.. echipă cu faimă în prima divizie. Minerul Lupeni, din seria a VUI-a a diviziei C, are întîlnire, tot pe malul Mureșului cu C.S.M. Vagonul Arad. Singura pârti

întrecere C.F.R. troșani, iar la Petrila ringul Lonea încearcă obțină scorul etapei, compania Măgurii Minerul Pui. Doar Preparatorul Pe- trija se află în afara municipiului, la Constructorul Hunedoara, acolo-undc greu se poate miza măcar pe un punct.

Pe- Pa-săîn

Ion VULPE

patriei, (color)— Io Mircea, mare voievod și domn... — documentar.. 19,00 . Telejurnal. ?. ./ 19,25 Timp alînfăptuiri ționare. (color)
-O școală pentru un sfert din populația țării — documentar.Azi, școala ne des

chide porți de aur! (color)- Spectacol muzical- literar-coregrafic. . '•'■ 20,20 . Film artistic: „Pă
rinți pentru Ale
xandra". (color)2.1,50 Telejurnal.

marilor revolu-

Luni, 15 septembrie

copulor: color)Telefilmateca de ghiozdan: „Vizitato
rii". (color) Episodul 14.

20,00 Telejurnal.20,30 Școala româneașpa- ■ - In Epoca Nicol ae-Ceausescu, (color)20,40 Școală nouă în țară' nouă, (color)2.1,00 Roman-foileton: 
„Prețul succesului". Episodul 2.21,50 Telejurnal.

întreprinderea minieră Uricani
INCADREAZA:

- paznici obiective speciale

- macaragii

- fochiști pentru centrala termica 

încadrarea și retribuirea se fac conform
Legii 57'1974.

M i c a pub licitateVIND Dacia 1310. Informații Lupeni str. Viitorului ' 36/1/17. (8839)FAMILIA preot Mihai Munteanu adresează deosebite mulțumiri biologului Lia Marcu, medicilor Eric Schelker, Tiberiu Ni- chifor și I.orandt Kiss, precum și personalului blocului operator, laboratorului, secțiilor Chirurgie și Anestezie și Terapie intensivă pentru priceperea . și dăruirea pusă în slujba vieții. Alese flori pentru oamenii în halate albe.PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sampă- lean Elena, eliberată de I.P.L. Deva. O declar nulă. (8823)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Voicu Mihai, eliberată de F.M.l’. Petroșani. O declar nulă. .((8826)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dască- lu Margareta, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă (8837) ,PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 1344. eliberată de Institutul de, .mine Petroșani. O declar nulă. (8832)PIERDUT legitimație de». serviciu pe numele Bleojli Lucica, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (8836)
ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Victoria mulțumește tuturor celor care au 
luat parte prin prezență și compasiune Ia încercarea 
grea suferită prin pierderea celui care a fost un ne
prețuit soț și tată

DALIDIS CONSTANTIN (8840)

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor 
care prin prezență și flori au fost alături de noi la 
pierderea suferită prin dispariția celui care a fost 

Ing. KURON ȘTEFAN
Nu-1 vom uita niciodată. (8842)

FAMILIA mulțumește tuturor .celor care au fost 
alături de ea la încercarea grea suferită prin pier
derea celui care a fost un neprețuit sot, tată și socru 

ACTIILE RADULESCU ’
Lacrimi și flori pe tristul mormînt. (8838)

APĂSĂTOR și trist a trecut anul de la decesul 
scumpei noastre soră și mătușă

VLADULESCU ROZALIA
Nu o vom uita niciodată (8814)
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