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Prin creșterea indicatorului
de recuperare,REVENIM LA I. M. PETRILA
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TARII Cit MAI MULT CĂRBUNE!

oua preparație a cărbunelui din Livezeni — la 
ultimelor finisări.

roșu
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Directorii’ minei, ing. BUJOR BOGDAN, afirmă cantități sporite de cocs
„Prin îmbunătățirea, sub toate 

aspectele, a stării tehnice a minei, 
voin vrește realizările med ii zilnice- 

I Punctul final al investigației noastre la’ I.M. 
Petrila, referitoare Ia aspectele care au generat ne- 
încadrarea în sarcinile de plan, l-a constituit discu
ția purtată cu ing. Bujor Bogdan, directorul minei.— Intr-adevăr, nivelul de realizare a întregului ansamblu de indicatori teh- nico-economici este nc- corespunzător. Spunînd a- ceasta, am în vedere atît restanțele considerabile înregistrate de la începutul anului la producția de cărbune și productivitatea muncii, pe care nu am realizat-o — în această perioadă — la nici unul din nivelele urmărite, cît și ne- ■_ realizările legate de calitatea cărbunelui.

— Care sînt cauzele 
cestor neîmpliniri ?

a-i ' — O înlănțuire de deficiențe cauzate de starea tehnică necorespunzătoa- -re. în general : fluxurile principale de benzi colectoare funcționau pe galerii înnămolite, benzile se aflau într-o stare ne- ; corespunzătoare din punct de vedere tehnic, sistemul de captare a apelor nu a fost pus la punct, fapt ce

a determinat creșterea peste limită a umidității cărbunelui, cu implicații directe asupra modului de evacuare, respectiv, frecvente înfundări ale silozului și întreruperi în fluxul de transport cu benzi și în funcționarea puțului cu skip. Cauzele principale ale nivelului scăzut de producție al lunii septembrie constau, deci, în ritmul redus de evacuare a cărbunelui datorat frecventelor întreruperi. Spun aceasta deoarece linia de front activă și efectivele disponibile asigurau obținerea producției zilnice programate de 3000 tone căi bune.
— Ce măsuri ați între

prins în ultima perioadă ?— Am luat măsuri de completare â efectivelor cu nou-încadrații. In lunile august "și septembrie, am realizat un plus de • 150 oameni. In acest interval, fa-.

ță de 390 încadrați, au plecat 239 de oameni. Este pentru prima dată în cursul acestui an cînd numărul încadrărilor este mai mare decît al plecărilor din unitate. Acest lucru ne-a permis să constituim 3 formații de întreținere, o brigadă de pregătiri și două de investiții, la lucrări de deschidere, Pe această bază am executat un volum
Interviu realizat de 
Gheorghe OLTEAN U

in întreaga perioadă trecută de la începutul a- cestui prim an al actualului cincinal, eforturile colectivelor de oameni ai muncii din cadrul uzinelor de preparare a cărbunelui ale IPCVJ au fost concentrate spre creșterea . continuă a cantității de cocs livrat unităților siderurgice din țară.Cu un bilanț deosebit de fructuos realizat în acest interval de timp se prezintă preparatorii de la Coroești. Prin funcționarea la parametri optimi a mașinilor de zețaj, prin buna întreținere a tuturor liniilor de spălare și creșterea, recuperării în cocs, colectivul acestei uzine a majorat la 33 956 tone cantitatea de cocs destinată economiei naționale. Cu rezultate bune în acest domeniu, al recuperării, se mîndrește și colectivul uzinei de preparare din Lupeni. Aici, indicatorul de recuperare a huilei spălate pentru cocs din cărbunele brut a înregistrat o creștere de 1.2 puncte./
(Continuare în pag. a 2-a)

oraș al înnoirilor

!

iixtras 
suplimentar

i

I olo ; Ovidiu PARĂIANU

Activilatc susținută în stația de montare din 
subteran a complexelor mecanizate de la I.M. Paro
șeni.

Cu cîțiva ani în urmă, odată cu construirea primelor blocuri în zona Bărbăteni, în Lupcni sistematizarea orașului era abia la început. Acum cartierul Bărbăteni este un adevărat orășel în care trăiesc mii de oameni, care dispune de toate dotările necesare, J_ școli pînă la unitățile merciale. In sfera de teres a locuitorilor Valea Jiului se află aceste zile de toamnă crările destinate _______nizării străzii principale.— Construcțiile sociale și modernizarea străzilor fac parte integrantă din acțiunea de dezvoltare socială și sistematizare a orașului, ne spunea tovarășul Mircea Draga, vi- ‘ cepreședinte al Consiliului popular orășenesc Lu-

peni. In zona Bărbăteni a fost recepționat blocul 3. iar în această lună vor mai fi terminate blocurile Bl, B20, B20A și 8F. Ui mărim cu atenție ri t- mul do modernizate a
de la co- in- din în lu- moder-

fnsemnări de reporter

ace-și
străzii principale, lucrările fiind efectuate de brigada 2 din Lupeni ACCF Petroșani.Trecătorii, dupădomolesc pașii, se opresc șl privesc cum două utilaje realizează ce ar trebui să facă mulți muncitori.—■ Sîntem dotați cu două mașini unicat în Va-

lea Jiului, ne spunea ing. Constantin Băloi. Este vorba de un repartizatei pentru beton și un vibro- finisor care au o lungime de 7 metri și toarnă din- tr-odătă 2 benzi de circulație. Ne aflăm în prima etapă de amenajare și be- tonare a acestui bulevard care va avea 14 m lățime, deci cu două plus două benzi de circulație. In final vor mai fi trotuare, cu o lățime de 4 metri, și spații verzi. Prin, mare lățimea totală fi de 24 metri, deci bulevard frumos si. nic.Oamenii munciibrigada 2 Lupeni a ACCF,

Coleetivele minerești din Valea Jiului acționează stăruitor pentru realizarea e- xempiară a sarcinilor de plan din acest ultim trimestru al anului. Mobilizarea de excepție, utilizarea la parametri a utilajelor din creșterea productivității .muticii și întărirea disciplinei sînt doar cîțiva dintre factorii care au permis ca și - in ziua de 8 octombrie minele Lonea, Ani- noasa, Paroșeni, Lupeni și Cîmpu lui Neăg să raporteze, împreună, realizarea unei producții peste preliminar de 2027 tone de cărbune.• Ca și în zilele precedente, cel mai ridicat plus — 1180 tone —- a fost. ; realizat de minerii de la Paroșeni. Cele peste 10 000 tone de cărbune re- prezentînd spor.ul <|e producție al lunii în curs, sînt rodul muncii harnice desfășurate în abatajele mecanizate de către minerii din brigăzile conduse,, de- Vasile Cojocaru, Mihai Bărbăcaru, Francisc Fază-- kas și Gavrilă Mezăros, din sectoarele I, III și IV- a’e minei. Plusurile considerabile înscrise de a- ceste brigăzi au la bază depășirea productivității muncii cu cantități cuprinse între 1500 și 4000 kg cărbune pe post. (Gh.O.) ,

ridicați dotare,

ur-va un ;trai-din
T. SPĂTARE

(Continuare în pag. a 2-a)
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IN PAGINA A 3-A :• Despre responsabilii are a localității.• Pe teme de sezon. :

Belșugul toamnei, transfe
rat în cămările iernii.

• Epilogul unei banale 
bîrfe.

Realizări 
la Fabrica 
de mobila 
din PetrilaCu rezultate bune această lună se prezintă și colectivul de oameni muncii de la Fabrica mobilă din Petrila. O testă relatarea tovarășului Marin Boncan, șeful fabricii, care ne-a făcut cunoscut că, în primele opt ziie din această lună, indicatorul producție marfă yîndută și încasată a fost realizat în proporție de 120 lâ sută. . Repurtarea a- cestui succes a constat în onorarea promptă ■— conform contractelor încheiate cu beneficiarii — cu garnituri de mobilă „Bră- ița“ și „Belvedere", din care, în luna în curs, au fost livrate 80 de bucăți, îndeplinirea ■ și depășirea indicatorului mai sus a- mintit creează premisele realizării integrale, pînă la șfîrșitul lunii, și a celorlalți indicatori economici.

inai de a-

Preparata din Uricani, la ora scadentelorsu-ex-Va-Pentru valorificarea peripară a cărbunelui tras de la I.M. Uricani, lea de Brazi și Cîmpu lui Neag, în cadrul lucrărilor de investiții din acest an se prevede și punerea în funcțiune a unei noi pre- parații pentru cărbune. Lucrările de construcții 'și montaje s-au desfășurat în ultimii doi ani în ritm susținut. Ca urmare, în prezent, clădirea preparației cu dotările aferente, culoare de benzi transportoare, silozuri, stație de triaj CFR, instalațiile de filtre — presă, decantparele și celelalte instalații vitale sînt aproape de finalizare. După cum am aflat de ing. Mircea ~~ șeful brigăzii Uricani T.A.C.I. Cluj-Napoca, ordonator al lucrărilor la noua preparație, pe samblu, pește 80 la
la Gheorghian, a code an- sută din lucrări sînt termina-, te. Unele obiective, ca bunăoară, culoarele de benzi pentru transportul din

pentru cărbunele brut gata de recepție, iar la lelalte obiective vitale trebuie, practic, să fie minate doar finisările terioare și exterioare, termenul de punerefuncțiune în probe tehnologice a preparației n-a
iiiiiiiliiiiiiiimiinsiii

sînt comandate de mai mult ce- timp, dar n-au fost con-mai fecționate, la I.U.M. Pe-ter-in-
INVESTIȚIILE

ANULUI 1986
niiiiimiiiiiiiiiiititHii

fecționate, la I.U.M. troșani. Sînt în. întîrziere și livrările unor comenzi pentru benzi transportoare, pe care le fabrică I.M. Alba lulia. ’ Din cele 24 filtre preșă sînt livrate , IMUM Baia Mare două. Valorici utilajele comandate, cărora le-a trecut termenul planificat pentru montaje în noua pre- parațic sînt de peste 102 milioane lei.Două din elementele vitale, apa industriala și <•- .nergia electrică nu sînt asigurate, deocamdată, din diferite motive. Pompele de la stația și priza de : apă din Jiu. din incinta preparației, lucrare pe care trebuie s-o execute constructorii din brigada; Valii Jiului a 'trustului de lucrări hidrotehnice speciale, n-au fost montate. Pentru sta

fost respectat, (.’are sirii 
cauzele ?Analiza stadiului de e- xecuție a lucrărilor de construcții și montaje pune în evidență necorclări în activitatea de construcții și montaje.. Deși front de montaj e- xistâ suficient, se constată mari întîrzieri în livrarea unor utilaje. Astfel, în clă- antrepriză pentrudirea principală, a spălătoriei și flotației montajele sînt în întîrziere din cauză că lipsesc 12 pompe de siloz în preparație a căr- . tip IRA și. un jgheab bunelui brut și depozitul RI1EO, utilaje, care sînt

de doar

Viorel STRAUT

(Continuare in pag. a 2-a)
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activitateaîn dezbaterea comuniștilor 
echipei de control al oamenilor muncii

Acțiuni gospodărești
Comuniștii din organizația de bază cartier 3B din Petroșani au dezbătut în cadrul unei recente adunări generale activitatea echipei de control a oamenilor muncii.Sub egida Consiliului municipal al F.D.U.S., potrivit Legii 6/1972, biroul organizației de bază a propus o echipă de control al oamenilor cii formată din membri. Echipei i

Din referatul prezentat în cadrul adunării generale de către responsabilul echipei Constantin Dârnu, au reieșit preocupările ce le-au avut membrii echipei în a- ceastă perioadă. S-au e- fectuat 36 de controale,
Viața de partidmun- șapte s-au încredințat unități comerciale și prestatoare de servicii.•Pe baza sarcinilor primite de la Comisia municipală de coordonare a controlului oamenilor îhuncii, echipa de control acționează cu răspundere pentru realizarea măsurilor cu privire la mai buna aprovizionare a populației, creșterea ■■ calității bunurilor de consum și a serviciilor, respectarea prețurilor, a regulilor de păstrare a produselor, a normelor i- gienico-sanitare cît și desfășurarea în . condiții mai tune a activității în unitățile de prestații.

din care 18 pe bază . de procese verbale, s-a participat la controale pe echipe mixte, organizate de Consiliul municipal al F.D.U.S. In urma neajunsurilor seiiinalate de e- chipă, s-au făcut valdroa- se propuneri care în majoritatea cazurilor au fost Soluționate în mod favorabil, de. către factorii de răspundere. Prin intervențiile exigente din partea echipei, a crescut gradul de păstrare a bunurilor, s-a întărit ordinea și disciplina în rîn- duî personalului de servire; sînt mai bine întreținute bunurile, iar starea igienico-sanitară respunde cerințelor.

S-au constatat cu prilejul controalelor și unele deficiențe care privesc vînzarea în unele unități cu lipsă la gramaj, fapt pentru care s-au făcut propuneri de sancționare a unor lucrători din comerț.Ih cadrul dezbaterilor pe marginea referatului au luat cuvînt.ul Francisc Șerban, Aurelia Tămaș, Siivian Matei, Eugenia Cherecheș, Dumitru Iacob și Gheorghe Codrea. Vorbitorii au apreciat strădaniile membrilor comisiei în realizarea con-' Irealelor, în urmărirea înfăptuirii propunerilor făcute, ; .Prin măsurile adoptate db adunarea generală, s-a cerut membrilor echipei Ca și în continuare să dovedească aceeași : exigență pentru gospodărirea în cele mai bune condicii a fondului de marfă, deservirea civilizată a populației și întărirea ordinii și disciplinei în muncă în toate unitățile comerciale și de prestații. .

Printre numeroasele acțiuni, în vederea pregătirilor pentru iarnă, ce se desfășoară în acest sezon la Preparația Petrila, se numără și aceea de la depozitul de alocație pentru cărbuni din Petroșani. Aici au fost dirijați mai mulți meseriași pentru executarea unor lucrări ce privesc: repararea lor de la rampă, igienizarea și pregătirea grupului social și al întregii clădiri, s-au înlocuit geamurile, cu plăci de nevadă etc. Toate aceste lucrări fac parte din pregătirea pentru anotimpul rece, ne-a spus șeful de depozit Ștefan Bo- ța, ea oamenii muncii de aici să beneficieze de condiții optime de muncă și de servire a populației cu combustibil. La realizarea acestor lucrări participă zidarul Mircea Vlad, muncitorii Petru Ungur, Drăgănesc la- . cob. Mihai Rîpaci, Petre Iordache, Dumitru Avra- rnescu și Csaba Kovacs.

traverse-

Investițiile
(Urmare din pag. I)

anului 1986

Vom crește realizările 
zilnicemedii

(Urmare din pag. I)

ția de transformare, care, trebuie să asigure' energia electrică, nu S-a asigurat, aprovizionarea cu două tone de ulei, necesar . rodajelor; Alte 5 tone de u- leiuri minerale, necesare . rodajelor utilajelor gata montate în pteparație, nu sînt asigurate, deși monitorii le solicită eu mșisler.- ță de Iun; de zile.O problemă 'epsebită se ridică la instalația de sorț i^i-e a cărbunelui Aici, de mai bine de 10 luni de > zile, lucrările de construcții și montaje s-au o- prit. Din lipsa unor grătare pe care trebuia să le furnizeze I.M. Unio Sa tu Mare, lucrările stagnează. Reprezentanții I.M. UNIO Sa tu Mare au promis în repetate rînduri că voi li-

vra grătarele, dar nu și-au respectat promisiunile.Concluziile care se impun sînt evidente. Lucrările de construcții și montaje se cer mai bine coordonate la nivelui antreprenorului genera; șt al beneficiarului. Se impun, de asemenea, demersuri ferme pentru urgentarea livrărilor. de utilaje, îndeosebi a celor de care de pinde direct începerea probelor tehnologice și pentru aprovizionarea cu u- leiuri minerale necesare rodajelor utilajelor și instalației transformatoarelor. Se știe doar că fiecare zi, fiecare lună de întârziere a punerii în funcțiune a o- ; ricărei lucrări de investiții însemnează cheltuieli suplimentare, pierderi pentru economia națională !
Masă rotundă va SugeramIn organizarea Comite- .. tulul municipal UTC, a redacției ziarului nostru și a Comitetului orășenesc UTC Lupeni, la punctul pentru activitate;) politico-i- deologică, informare și documentare al minei Eu- peni va avea loc luni, în- eepînd cu ora 13, o masă rotundă cu tema „Direcții de acțiune ale organelor și organizațiilor UTC cu privire la integrarea eficientă în producție a absolvenților de liceu și școală profesională, în meseriile legate de minerit. Participă mineri, elevi, activiști de partid, UTC, specialiști din domeniul sociologiei, reprezentanți CMVJ.(Al.H.)

Despre programulAm fost de curind în Petroșani și am rămas cu impresii bune și frumoase despre oamenii de aici, despre realizările lor în a- ceastă epocă de mărețe împliniri socialiste. In cei cîți- va ani de cînd n-am mai fost în Valea Jiului, s-au edificat cartiere noi cu blocuri frumoase, s-au construit unități comerciale moderne. Dar am remarcat că mai există și unele lucruri deloc îmbucurătoare pentru turiștii care vin sau trec pe aici. De exemplu în ziua de duminică magazinele ICSMI și librăriile sînt închise, din care cauză tursitul nu poate pleca de aici cu o amintire^ pe care ar vrea s-o cumpere din comerț.In acest, sens, aș face o

Vasile COCHECI Vasile BELDIE

(Urmare din pag. I)

unităților comerciale

VULCAN. - EleVii 
prezență activă la a 
țiunile de curățenie.

. care â mai rămas pînă la sfîrșitul anului, activitatea de deschideri. Aceasta pentru a recupera o parte din minusul, dc 1500 ml pe care II înregistrăm la lucrările de pregătiri. Avem un program de lucrări destinat transportului pe puțul centru, la orizontul „0", ceea ce va influența favorabil circulația lului, aprovizionarea materiale și evacuarea vagonete a sterilului, asemenea, o preocupare de prim ordin,• desprins-o tovarășului 
Ccaușescu, neral al i cel dc-al al oamenilor muncii, constituie stilului și formelor conducere. Ne vom pe o mai bună precizare a sarcinilor, pe instituirea unui sistem de urmărire a acestora, crearea unui climat adecvat la toate nivelele ierarhice și creșterea responsabilității tuturor factorilor în vederea înde- ,, plinirii riguroase a măsurilor ce vizează redresarea grabnică a activității productive de la mina noastră. Redresare înseamnă situarea nivelului de producție, încă din octombrie, la 3000 tone de cărbune și creșterea, din noiembrie, a realizărilor medii zilnice, concomitent cu pregătirea temeinică a capacităților de 1987.

important de lucrări de întreținere a traseelor principale de transport, în prezent asigurîndu-se condiții, normale de funcționare . a benzilor colectoare 12A și 12B, precum și benzilor nr. 3, 8 și 27. Acțiunea continua- la banda nr. z4, practic în toate sectoarele. Am pus la punct un sistem dc captare a apelor de diferite proveniențe, din zona estică a minei. In a- celași timp, s-a reorganizat activitatea de transport discontinuu cu vagonete, fapt ce a permis, încă din primele zile ale acestei luni, să înregistrăm o aprovizionare normală a brigăzilor de la orizontul minus 100 și a formațiilor de la deschideri. Toate aceste măsuri vizează îmbunătățirea stării tehnice, care să ne permită creșterea realizării medii zilnice în vederea asigurării nivelului programat de 3000 tone de cărbune.
— In ce privește per

spectiva ?— Avem în vedere și măsuri care să ne permită, în continuare, în următoarele luni, sporirea îealiză- rilor minei pînă la nivelul sarcinilor de plan. In a- cest scop intenționăm să punem în funcțiune noi capacități de producție, în stratul 5, blocul „0“ (încă din această lună) ..și să . ... .... . ..impulsionăm, în perioada producție ale anului

persona- cu cu De, pe care am din cuvîntarea
N i c o i a e secretarul ge- partidului. la JÎI-lea Congres o îmbunătățirea de axa

• NOTE • NOTE « NOTfc « NOTE • NOTE » NOTE

IDILAIntr-o stare de „euforie" avansată,; Constantin Luca a făcut o vizită Vioricăi L. din Lupeni. La trezie, vizitatorul a. descoperit că i s-au „subtilizat" 3600 lei. Cam scumpă... la vedere prietenă lui.

FOTOClientul a plătit. 2700 lei, conform chitanței e- liberăte. Pe duplicat apărea... 10 lei. Și astfel, unitatea foto, din cadrul complexului meșteșugăresc „8 Martie", din Petrila, a fost sigilată. Inventarul și cercetările de rigoare vor stabili cum a fost posibilă „evaporarea" unor impresionante sume de bani.

MUNCA PATRIOTICA. Dînd o mină de ajutor constructorilor de drumuri, un grup de elevi de la Liceul industrial nr. 1 din Lupeni contribuie zilnic, prin muncă patriotică la curățenia spațiilor din preajma 
I noii artere de. circulație, 
I din zona centrală a orașu- 
I lui. Uteciștii — elevi f ' 
I anul IIA și B al Școlii 
1 profesionale miniere, din-

propunere practicată mai toate orașele țării, inclusiv în Tg. Jiu. în zilele dc duminică, atît unele magazine (prin rotație), sînt. deschise pînă la ora 12, iar pentru acoperirea programului efectuat, lunea dimineața sînt închise pînă Ja ora 14. Oare ICSMI Petroșani* Și .unitățile comerciale din Valea Jiului, chiar și librăriile, nu sînt de părere că și aici se- poate rezolva această problemă ?V-am scris din dorința ca turistul să găsească și etici, la Petroșani, un teren prielnic pentru a pleca cu o cit de mică amintire. In încheiere Ie dorim ■succes. ; ■/ ■ ;/ ; ;
Ion MINCIUNA, 

Tg. Jiu

încen-

oraș
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mai-
coordonați de ing. Dorin Mocanu, au participat mai' întîi la construirea J căii ferate Lupeni — Bărbăteni, jar acum realizează lucrări de autentic interes pentru locuitorii o- rașului. Concomitent cu realizarea bulevardului, se 1 construiește o gară pen- i tru călătorii cu trenul care va servi și ca stație pentru transportul , comun.In această zonătrală a orașului muncesc l - oameni cu multă expe- . riență cum sînt Ion Du- nlitrașc, Silviu Forvath, I Hie Nechita sau Ion Mi- i hai care manevrează uti- 1 lajele cu randament ri- | dicat, La amenajarea te- rasamentelor au început lucrările încă din aprilie, pînă acum intrînd in cir- 1 culație două benzi pe un

fina-

tronson de 850 metri. Totodată se amenajează și un drum de tranzit, destinat transportului greu, ocolind cartierele, și urni înd șă intre în bulevard la Țesătoria de mătase. Este construit, de lucrătorii de la IDP Timișoara sub conducerea strului C. Simion.— Această primă pă, ne mai spunea Constantin Băloi, olizăm pînă la 15 octombrie, pe o lungime de 1150 metri. Stratul de b e ton este fabricat, la stația noastră din Bărbăteni, special pentru drumuri de țipul B450.Un astfel de bulevard, modern și trainic, ca toate împlinirile socialiste din viața și munca minerilor, preparatorilor din Lupeni, va pune în valoare realizările remarcabile ale dezvoltării Sistematizării - orașului.
Constantin 

maistru și Aurora 
mion — fizician — veri- 
f ici nd minereul de cuarț 
inainte de a fi introdus 
la calcinare în cuptoa
rele Secției de prepara
re a cuarțului din Uri- 
cani.

TELEVIZIUNE. In emisiunea „Cîntarea Români- ei“j realizată în colaborare de Televiziunea română, Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Comite- ___  _ ... _______ tul județean de cultură și să arate în scurt timp cît educație socialistă al județului Hunedoara, din Valea Jiului vor fi prezente corul „Freamătul a- dîncului" al I.M. Petrila, corul „Armonii tinere" nl Comitetului U.T.C. dinIUMP, ansamblul folcloric „Parîngul" al Casei deculțiiră a sindicătelor, fanfara reunită . a minerilor a curge,, substantivul

tre care amintim pe Li viu Rus v, Tibor Papp, Cristian KerteszțToan Rug, loan Ardelean i- desfășoară fiecare, zilnic 4 ore de muncă patriotică, pentru ca noua arteră de circulațiemai frumos. (Al.H)FILM. Luni, începînd cu ora 17, la cinema „Parîn- g................. . .un spectacol de gală filmul „Bătălia din bră". Va fi prezentful" din Petroșani, are loc cu um----.............. - unîn grup de realizatori ai filmului condus de regizorul Andrei Blaîer, (Al. II.)

Văii Jiului și formația de fluierași. Formațiile artistice — participante la ediția a Vl-a a Festivalului național „CIntarea României" — vor participa la înregistrările tv în cursul săptămânii viitoare. (Al.H.)OMONIMIE. Intre . substantivul comun jiu și numele proprii Jiu (rîul, echi-; pa de fotbal, magazinul u- niversal etc.) nu există nici o legătură de sens. Dacă numele propriu are la origine o. rădăcină indo- europeană eu înțelesul de l co

mun, potrivit „Rețetarulur tip pentru preparate culinare" (1982), înseamnă 
sosul format în timpul fri- 
gerii la cuptor a unor pre
parate din carne. Așadar, sensul substantivului comun nu are nimic... comun cu actuala poziție în clasament a divizionarei A 
de fotbal din Petroșani.
(IV.)MASURI. Etapa de duminică a campionatului județean de fotbal a programat și întîlnirea CFR Pe-

troșani — A vuitul Hațeg, întreruptă din cauza u- nor manifestări huliganice, întîlnirea urmează a fi „tratată" disciplinar. In acest sens se așteaptă măsurile luate de CMEFS. Măsuri pe care le așteptăm și noi I (A.T.)
'A.
î
I
I

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU



Despre responsabilitate in munca 
de gospodărire a localitățiiîndeosebi acum, după 

ce am trecut de o vară, secetoasă și abia în aceste ultime zile din septembrie cad slabe precipitații, locuitorii municipiului știu să prețuiască apa, s-o întrebuințeze cu chibzuință. Dar cetățenii din diferite cartiere ne semnalează diferite aspecte care scot în evidență contradicția dintre grija lor pentru apă și neglijența celor chemați să remedie/e prompt defecțiunile ivite pe rețea. Sînt lucrătorii din compartimentul de specialitate al TGCL. Iată doar două cazuri aflate la mică distanță unul de altul, de o parte și de alta a blocului 19 din strada Minerului— Petroșani. In urmă cu 2—3 luni, îmi spuneau locatarii, de sub stratul de beton care a- coperă strada se auzea un vuiet ca de cascadă. Au venit cîțiva lucrători, au făcut degrabă gropile de rigoare, au constatat cu precizie că, într-adevăr, este vorba de un șuvoi de apă limpede, ca de izvor. Și, au plecat. Nimeni nu i-a mai văzut, au rămas doar semnele de netăgăduit că au fost la fața locului : gropile și... apa. 
Care curge re...La cîțiva pași mai încolo, lîngă o centrală termică din < care au fost scoase cazanele, deoarece va fi amenajat un punct termic, a fost săpat un canal. A fost spartă o conductă, din' care apă țîșnea ca din- tr-un izvor. Acum băltește doar.

încetineala de melc cu care acționează IGC!. o să ajungă proverbială. De fapt proverbială este și grija, pentru gospodărire: toate cazanele, despre care aminteam mai sus. au fost înșirate printre blocuri, adăugîndU-se grămezi de stîlpi din lemn pe care i-au amplasat, mai înainte, lucrătorii de la Centrul de distribuire a energiei electrice Petroșani. Din primăvară cetățenii s-au străduit să înfrumusețeze spațiile și să le întrețină pentru a crea o zonă plăcută. Și așa a fost pînă eînd cei de la EGCL Petroșani au lăsat de izbeliște cazanele despre care eram informat că încă sînt în inventarul u- nității. De aceea, probabil, nu sînt părăsite, ci lăsate intenționat pentru a se observa că ele există...'.''.'.'.Apa curge pe unde nu te-aștepți, instalații și U- tilaje abandonate, gropile sînt lăsate deschise, a- devărate capcane, dar u- nitatea de gospodărie comunală și locativă nu are timp pentru a-și demonstra spiritul civic șiîn continua- responsabilitatea muncii.
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Pe teme de sezon

Belșugul toamnei, transferat in cămările iernii
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La cantina 
I. M. Petrila, 

iarna poate veniPregătirile de iarnă sînt în plină desfășurare și la cantina minei Petrila. O atestă imaginea de mai jos, completată cu datele furnizate de Elena Șerbănes- eu, șefa cantinei. Pînă în prezent, am pregătit, pentru sezonul rece, 1000 kg ardei, o tonă de morcovi, 9 tone roșii, 4000 kg castraveți, 1000 kg pătrunjel, ti tone de zarzavaturi pentru ciorbe, 10 tone de varză, 3000 kg gogonele 200 tone de cartofi, următoarele zile vom tinua, pregătind alte tități de roșii, ardei, covi și rădăcinoase11. ce privește personalulgrenat în această impor- : tantă activitate,, șefa can- ' finei a ținut să menționeze că echipei de însiiozări i se/alătură zilnic, cîte do- uă-trei ore, întregul persona’ al cantinei. Cecilia Sa- vă. Viorica Prcjban, Viorica Pintilie, Elena Pădu- cel, Elena Georgescu, Ana Mihai și Elena Nițu sînt doar eiîteva dintre harnicele femei de la cantina l.M. Petrila care pot afirma, da, la noi. iarna poate veni liniștită. (Gheorghe OL- TV.ANUYN-ar fi de mirare dacă se va susține că nU-i a- devărat. Ca în anecdota aceea cu grădina zoologică: un personaj din- tr-un cunoscut roman privea uițnit o girafă. După. un tjmp a spus: „A- cest animal nu există1*.
Tiberiu SPĂTARU

Din abundență, 
la timpplanul lunar de. 800 000 lei, am realizat 1 100 000 lei.— Activitatea de aprovizionare a cămărilor cetățenilor pentru perioada de iarnă, este abia la în- intervine în discuția noastră Marcel DinescU, ajutorul șefului de unitate. Pe lîngă alte can- st rude ’ de varză" și multe al- acestei să în-

ritmic și

Răspundem cititorilor
UN GRUP DE LOCUITORI bătrîni din colonia Petroșaniului ne relatează despre o conductă spartă. Dar unde este această conductă, pe ce stradă; cui să ne adresăm pentru a ne-o arăta- cine ne serie, au uitat să menționeze, cesta, scrisoarea dv, tovarăși locuitori este inutilă, -wBARANGH1U VIOREL Lupeni.așa cum ne informați, practica nu este unitară Ia întreprinderi în problema care face obiectul scrisorii. Am făcut demersurile necesare la Ministerul Muncii pentru a primi precizări.

și, mai. ales. In cazul a- din colonie,

A

i
j

Intr-adevăr,
i

Ilie ȘERBAN,
- jurist

uneiEra o după-amiază niculară de marți. Ultima marți din iulie. Canicula a- hmgase orătăniile și clinii din cartierul Șasa la um-Gam-o a- pro
bea tufelor. Cartierul, 
vizavi cu Motelul 
biinus, și a dobîndit 
tristă reputație, prin 
numiți indivizi care 
voacă scandal în unitățile 
de alimentație publică, la 
nedeile jienești, pe stradă. - 
Unii dintre locuitorii -săi 
au antecedente penale, pen
tru flirturi din vagoanele 
CFR, trafic de influență 
etc. Canicula, ca să reve
nim la ziua aceea de marți; 
ultima din iulie, era „com- 
bătută1* în casa lui Solomon 
Găldărar printr-o adevă
rată inundație de băuturi al
coolice. Ziua ar fi rămas 
anonimă, 
din vara trecută, 
n-ar fi 
niment

Două 
ceartă, 
Mrfit reciproc, motiv care 
a declanșat un scandal 
între familiile Căldărar și 
Todeci, familii Înrudite, 
de vreme ce un Todeci ți
nea o fată de-a Căldărari-

fntre suratele ei 
daca 

intervenit un eve- 
banal...
vecine s-au luat la 
mai bine zis s-au

lor. In încăierarea, demnă de scenele de film Far West, s-au angrenat, de la copii la bătrîni, cu pietre, . bîte și cuțite, rude, vecini, vreo 25 de persoane. Primul armistițiu, pentru culegerea răniților, s-a încheiat cînd Solomon Căldărar 
l-a tăiat cu cuțitul, la mină, pe Vaier Todeci, A- juns la spital, cusut și ■ bandajat (transport, intervenție Chirurgicală și tratament pe spesele statului I), rănitul s-a reîntors pe baricadele taberei sale; „conflagrația11 a reiz- bucnit cu și mai multă violență. In toiul luptei, ca vrăjmași, s-au întîlnit Aurel Căldărar Limbau,Ana Căldărar. Bîta ghintuită a primului a provocat moartea adversarei sale. In .cele din urmă, intervenția lucrătorilor de miliție a potolit scandalul. Primele măsuri : Viorel Lim- bău Căldărar — fratele criminalului, dar șl cumnatul rănitului Vaier Todeci —. 
loan șl Gheorghe Todeci ău fost condamnați la 3 luni închisoare, cu executarea pedepsei în peniten-

CU

De mai mulți ani, unitatea nr. 18 a ICSLF Vulcan se numără statornic printre magazinele comerciale de profil, fruntașe din municipiul nostru. In fiecare zi, în fiecare săptămînă, reput zeci și sute de tone de marfă, reprezentînd roadele acestei toamne bogate, au luat drumul că- ' mărilor iernii, în gospodăriile cetățenilor. In fiecare lună a anului în curs,- planul de desfacere a u- mtății a fost realizat în proporție de 110—120 sută, fapt ce dovedește bună aprovizionare, cupare deosebită din partea lucrătorilor comerciali de aici pentru ca oamenii muncii să găsească dina-âu

la o preo-

și In con- can- mor~ zIn an-Două imagini, ilus- 
trînd o aceeași preocu
pare de actualitate : 
pregătirea cămărilor 
iernii. In magazinele 
de profil (în foto de 
sus. Unitatea nr. 18 a 
ICSLF Vulcan), gospo
darii găsesc o mare di
versitate de produse, 
Jin roadele acestei toam
ne bogate. Aceeași acti
vitate și în unitățile de 
consum colectiv — așa 
cum probează și sec
vența surprinsă la can
tina l.M. l’i tvilatități apreciabile de : guri, avem în planul recepție zeci de tone cartof’, lele din roadele toamne bogate. Dorim păstrăm și chiar să trecem bunul nume și renume al unității noastre, printr-o bună aprovizionare și serviră, să satisfacem pe deplin cerințele și exigențele tuturor celor ce trec pragul magazinului nostru.Attt șeful de unitate Gheorghe Floroiu, ajutorul său Marcel DinescU, vânzătorii Sabina Suliță și Eugenia Granda, precum și conducătorul autocamionului de mare capacitate — 22 de tone — care „ține legătura11 între unitate și furnizor, mai precis cu cîmpul de recoltare a le- toe- Tită numai cuvinte de laudă pentru activitatea plină de strădanii depusă, în vederea asigurării populației, ritmic și la timp, a celor necesare pentru umplerea cămărilor iernii.

Text și foto :
Ștefan NEMECSEK

muncii să găsească belșug toate produsele groalimentare de care nevoie. „— Lună septembrie fost, pentru, colectivul nil ații noastre, o lună cord în desfaceri — spune șeful unității Gheorghe. Floroiu. Numai în a- ceasta lună am vîndut peste 70 tone struguri de diverse soiuri nobile, 40 tone gogoșari, 20 tone prune, mere, pere, peste 30 tone ...gumelor și fructelor, ardeioase, peste 25 tone roșii, vinete, ceapă și alte legume, mari cantități de castraveți și varză rpurată. Pentru prima dată de la deschiderea unității noastre în urmă cu cîțiva ani, am reușit șâ atingem și chiar să depășim un milion de Iei desfacere. Față de

■ au-rene

banale bîrfeciar, pentru provocare de scandal; Solomon Căldărar, Aurel Căldărar zis Pecinâ și Radu Peța vor executa, pentru același motiv, aceeași pedeapsă, prin muncă corecțională. Va urma procesul crimei, în care pîrîtul, tată a patru copii minori, va da seamă în fața legii.Care a fost motivul încleștării a celor două tabere înrudite ? O banală ceartă in're două femei. Alcoolul, consumat în cantități industriale, a constituit... gazul turnat peste „paiele" dialogului purtat printre garduriN-a mai existat omenie, pentru că mințile tulburate 
de alcool n-au mai Judecat. O viață a fost curmată de o lovitură de bîtă. pe ce ? Pentru că mulți cetățeni din acest cartier, mai oacheși din naștere de- cît bronzați de soare, refuză integrarea, ba chiar încalcă normele conviețuirii civilizate, sistemul de valori morale ale societății noastre; mai mult, furtul, scandalul, parazi
tismul constituie fapte a-

bominabile, care „împodobesc11 blazonul familiilor lor. Faptele lor sînt privite, din păcate, cu o falsă înțelegere uneori, defecțiunile sistemului educațional în familie, neeradicate de școală, fiindcă mulți tineri din acest cartier nu au absolvit nici măcar studiile generale obligatorii, răbufnesc, mai devreme sau mai tîrziu, în grave nifestări antisociale.Cum morala noastră socialistă nu admite excepții de la normele impune integrarea cartier în sistemul lății sociale firești orînduirii noastre, mai pedepsirea

ma-
ei, se acestui de reale nu nu- faptelor antisociale, și mai ales prevenirea lor, printr-o continuă muncă de educație, la care să-și aducă o permanentă contribuție toți factorii implicați. Cartierul Șasa, deocamdată „arătat 

cu degetul11, pentru reprobabilele manifestări ale unor locuitori ai săi, nu . trebuie să facă excepție de ia normele eticii și echități’ socialiste I
Ion VULPE

Aflăm de ia organele de stat
CONTROLUn recent control, treprins la Vulcan, de chipe alcătuite din lucrători ai consiliului popular, de miliție, EGCL și din între- , prinderile miniere, a rele- . vat fapt ul că nu toți cetățenii stabilizați în acest oraș au viza de reședință. Astfel, din 285 apartamente controlate, au fost depistate 35 de persoane, ca- au neglijat această în- mp- fost

în- e-

re datorii» cetățenească, tiv pentru care au sancționați.
SPECULĂDominic Pădureanu, nic la l.M. Lupeni, coperise izvorul îmbogățirii ilicite. Vinzînd șase purcei, fără a respecta prețul de mercurial, și-a îndesat mulțumit portmoneul doldora în buzunar. N-a avut însă prilejul să cheltuiască banii, întrueît a- facerea lui se numește speculă și lege. este pedepsită

paz-des-

de
TROFEEși în pădure legea, „amănunt'Chiar respectă .rcs<«, ^uumiuut ignorat pînă acum de vină-, torul Gheorghe B. Faptul a ieșit la iveală, cînd în locuința lui au fost descoperite trei trofee de vînă- toare fără autorizație de deținere. Iată cum trofeele aduc -posesorului lor proba lipsei de... sportivi _ tale.

se

PARAZITISMTineri in stare că ia iii piept munții,: Simian Păun și Tibor Dudi din Petrila. preferau... să taie frunză la elini. Cum „me-

seria1* lor, parazitismul, nu figurează între categoriile profesionale ale societății noastre, li s-au ^prescris** cîte 5 luni de muncă recțională, în speranța vor reVeni în rîndui inerților cinstiți
' ■ . ALCOOLNicolae Cosor, manipu- lant de bandă și Ștefan Pojoni, lăcătuș subteran, la l.M. Vulcan, s-au prezentat, la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice. încâlcim'. prevederile Decretului nr. 400/ 1981, li s au întocmit dosare de cercetare penală.

PUIPuii procurați de Catri- na .Urdă și Dăniiă Covaci de Ta o unitate Avicolă diri Gorj, la prețul de 0,55 leî/bucată erau revînduți la Lupeni la suprapreț. Se vede că puii au „ciripit", fiindcă au fost băgați în- tr-o afacere murdară și astfel speculanții au ajuns în fața completului de judecată. »
„PĂRINȚI"Au fost desOoperiți autorii spargerilor comise îfi noaptea de 25 spre 26 septembrie a.c., la Casa universitară și Cantina- restaurant din Petroșani. Ește vorba de doi cunos- cuți infractori* minori Victor Baltă (14 ani) Alin Marian (16 ani),probriul public îi vizează și pe iresponsabilii lor părinți. ' T'"
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Kubrică realizată cu 
sprijinul Miliției municipiu

lui Petroșani
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FILME

memento
N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene

PETROȘANI — 7 
iembrie: Imposibilabire, I—II; Unirea: lierul de turcoaze; Pa- 
rîngul: Lanțul amiriti-

Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir SenPHENIAN 9 (Agerpres). Din partea tovarășului Nicolăe Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre- mulțumiri, tovarășul ședințele Republicii Socia- Ir Sen a rugat să se trans- liste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii. Populare Democrate Coreene, și tovarășei Kim societății socialiste Sung E un cald salut tovărășesc, împreună cu u- rări de sănătate și fericire personală, de pace și pros- fost, prilejuit de peritate poporului coreean, de noi și tot mai mari succese pe calea edificării socialismului, a împlinirii

năzuinței sale de unificare pașnică, democratică și independentă a țării.Exprimî-nd profunde' ' Kimmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut prietenesc și u- rări de sănătate și fericire personală, de victorii tot mai mari poporului român în opera de edificare a multilateral dezvoltate în România.Schimbul de mesaje a primirea de către tovarășul Kim Ir Sen a tovarășului Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Exe-

cutiv, secretar al C.C. P.C.R., care întreprinde o vizită în R.P.D. Coreeană la invitația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.In cursul convorbirilor 
o fost evidențiată evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, dintre popoarele român și coreean și s-a subliniat contribuția hotărîtoare a dialogului la cel mai înalt nivel, la dezvoltarea acestor . relații.

Lucrările Comitetului pentru probleme politice 
și de securitateNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). La Națiunile Unite și-a început lucrările Comitetul nr. 1 — pentru probleme politice și de securitate — al AdunăriiGenerale Ordinea decuprinde problemele cardinale ale contemporaneității — dezarmarea și întărirea securității internaționale, frînarea înarmărilor nucleare, încetarea

!■

al Adunării Generale aO.N.Ucursei înarmărilor pe Pă- mînt și prevenirea militarizării spațiului cosmic.Luînd cuvîntul în deschiderea lucrărilor, președin-zi fele Comitetului a evidențiat importanța intensificării eforturilor pentru ca Organizația Națiunilor U- n i te să-și poată aduce o contribuție reală la oprirea cursei înarmărilor și

trecerea la dezarmare, la consolidarea securității internaționale pe calea dialogului și colaborării. A fost reliefată necesitatea realizării de înțelegeri privind reducerea arsenalelor nucleare și, ca un prim- pas, a încheierii unui a- cord de interzicere totală a experiențelor cu arma nucleară-____ _____  ____ ____  ____  ___
Duminică, 12 octombriecopiilor română, țară11,30 Telex.11,35 Lumea—• Patrie de eroi.— Tot înainte !—- Constructorii de ne ai patriei.— Zbor de cîntec lumi- ’ nos.9 — Desene animate. ' — Șoimii patriei.— Telefilmoteca ghiozdan.

. Premiul. Episodul 2. (dolor).12,40 Din cununa cîntecului românesc. Muzică populară.13,00 Album duminical (parțial color).— Un cîntec pentru fiecare (I).— Secvențe din comedii. cinematografice.— Din frumusețile patriei.— Desene animate.— Un cîntec care (II).— Cotidianul secunde.

mii-
de

pentru fie-
în 600 de

20,2021,5022,00

câției Socialiste și cu Comitetul de cultură și educație socialistă al județului (color).i Film artistic 
Pariul.I Telejurnal.I închiderea mului.

Tulcea.
>progra-

Luni, 13 octombrie20,0020,20 Telejurnal.Orizont tehnico-ști- ințific.(color).Tezaur folcloric.

valul cîntecului ostășesc.(color). .20.45 Trib.una TV.Emisiune de dezbateri politico-ideologice.O concepție științifică, originală asupra dinamicii procesului revoluționar.Film serial.
Casă pentru copiii 
noștri.- (color).Telejurnalînchiderea mului.

21,00

21,5022,00

Acțiuni în 
favoarea păciiV1ENA 9 (Agerpres). „feu-ropa să fie liberă de arme nucleare și chimice !“, „Să : înceteze experiențele cu arma nucleară !“,. „Nu, militarizării Cosmosului 1“ — acestea sînt cerințele înscrise pe un apel al organizațiilor In apărarea păcii din Austria, în cadrul unei campanii de strîngcre dc semnături ce se desfășoară la nivelul întregii țări. Acțiunea va • dura pînă la mijlocul lunii decembrie, după care documentul va fi transmis guvernului dc la Vieua pentru a fi adoptate măsuri concrete în sprijinul apelului organizațiilor în favoarea păcii.WASHINGTON 9 (A-gerpres). Fizicianul american Peter Hagelstein, cunoscut specialist, care era angajat la cercetările consacrate „Inițiativei de A- părare Strategică", cunos- de ho- laparare Strategică", cută și sub numele „războiul stelelor", a tărît să se retragă de programul de militarizare a spațiului cosmic și să reia cariera universitară. ;CIUDAD DE PANAMA 9 (Agerpres). „Republică Panama militează activ pentru pace 1“ — sub a- ceastă lozincă, vineri începe în întreaga țară săptămîna de acțiuni în favoarea păcii, inițiată de guvern și organizațiile obștești panameze.Săptămîna de acțiuni în apărarea păcii se înscrie ca un eveniment central pentru marcarea în Panama a Anului Internațional al Păcii,

Cîntece și versuri, (color). = •••'••20.50 Cadran mondial. România în Anul Internațional al Păcii, (color).21,05 Serial științific.
Din tainele mărilor. Episodul 19.(color).21,30 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare. Epopeea unei noi geneze. Reportaj, (color).21.50 Telejurnal.progra- -2,00 închiderea programului.20,40
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21,00
(color).Roman foileton.
Prețul succesului.Ultimul episod, (color).Telejurnal, închiderea programului.

Joi, 16 octombrieTelejurnal.Pe drumul înfăptuirii noii revoluții agrare.Episodul 11.(color).Un cîntec pentru fie- 20,35 Statornici în străbunacare (III). Marți, 14 octombrie vatră dacică.— Telesport. 20,00 Telejurnal, Milenii de istorie în.■■ Ritmuri maramureșe- străluciri de aur șine. 20,15 Pe drumul înfăptuirii argint.— Lumea minunată a noii revoluții agrare. Episodul 2.filmului. (color). (color).— Secvența telespecta- Episodul 10. 20,55 Invitați în studiouriletorului. 20.30 Teatru TV. Radioteleviziunii.14,45 Argumente : Faptele Patima fără sfîrșit (color).noastre. de Horia Lovinescu, 21,30 Controlul oamenilorReportaj de Ziua pe- , (color). muncii — operativita-trolistului. 21,50 Telejurnal. te, răspundere, efici-15,00 închiderea progra- 22,00 închiderea progra- ență.mului. mului. 21,50 Telejurnal.19,00 Telejurnal. 22,00 închiderea progra-19,20 Țara mea azi, Județul Tulcea în a’nul 65 Miercuri, 15 octombrie mului. v ,al partidului. 20,00 Telejurnal, Vineri, 17 octombrie(color). 20,20 Viața economică.19,40 Cîntarea României. Dosarul resurselor e- 20.00 Telejurnal.De pe marea scenă a nergetice și de mate- 20,20 Viața economică.tării pe micul ecran. rn prime — petrolul. Noul mecanism econo-Emisiune realizată în 20,35 Te apăr ți te cînt, pa- mico-financiar — încolaborare cu Consi- tria mea 1 acțiune.liul Culturii și Edu- Selecțiuni de la Festi- 20,35 Toamna românească.

13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă.(parțial color).— Melodii populare.— Gala desenului 1 animat.— Tot ce are țara mai frumos.— O clipă de îneîntare.— Tablouri din Galeria Națională : „Interioare la Tîrgoviște".— O melodie în primă audiție.— Cîntecul cuvintelor. Moment poetic.— Farmecul muzicii.—- Telesport.— Autograf muzical.14.45 Săptămîna politică. ' 15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19.20 Teleenciclopedia. (color).— Fenomene ale naturii. Ghețarii.— începuturile artei. Picturi rupestre,— Viața și mediul.19.45 Varietăți eu... surprize.(color).■ 20,30 Film- artistic.' 
Triumful rațiunii.22.20 Telejurnal.22,30 închiderea • programului.

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, loanDUBEK, Dorin GIIEȚA, Ion 
MUSTAȚA.' Simion POP — redactor șeL Teodor RUSII — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

Hunedoara.
TV.No' 20,00 Telejurnal. 20,20 J,u“ Pe drumul înfăptuirii noii co" revoluții agrare. 20,35 Copiii — înaltă îndatorire “ T__ ,, ■ -------- față de viitorul națiunii.’ ’ 20,45 Din stejar, stejarLONEA: Clipe de ră- răsare. 20,55 Cadran mon- gaz. dial. 21,10 Serial științific,wrrn.v r X- Din tainele mărilor. VULCAN — Luceafa- „ . 1O „

rul- Profetul aurul si EPlsodul 18- 21,35 TimP 
...j’i™- ' ‘ ? al marilor înfăptuiri re-aidelenu. . voiul ionare. 21,50 Tele-

ȚUPENI — Cultural: jurnal. ’Artista, dolarii și ardele-
W*'-' IWWHVWMURICANI: Prieteni fă- VW M Bră grai. ■■■BilMBBiJUfcSMBiMtarw*

întreprinderea minierăa

încadrează urgent, prin transfer
— revizor' contabil principal (cu studii 

superioare).
— contabil principal
— contabil
— șef birou
— paznic.

administrativ

Mic a pPIERDUT legitimație bliotecă (periodice) pe numele Manda Daniel, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9041)
bi-

ANUNȚURI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cioba- nu Gheorghe, eliberată de I.M. Aninoasa. O declar nulă. (9035)
DE FAMILIE

SOȚUL și soacra anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a scumpei lor soție și noră 

DUMBRAVA EVA
Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu, azi, 

ora 15. (9039) •• -

MAMA, tata, fratele, adine îndurerați de dispa
riția celei care a fost o scumpă fiică și soră 

DUMBRAVA EVA (născută Marcu)
Ii aduc un ultim omagiu. Lacrimi și flori pe 

mormintul ei.

UNCHIUL Traian, măiușa Reghina, verișoarele 
Ana, Sanda, împreună cu soții Ghiță și Romulus a- 
duc un ultim 'omagiu celei care a fost 

DUMBRAVĂ F.VI (născută Marcu)
— 26 ani —

Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (9038).

COLEGII de Ia Atelierul transport. Uzina de 
preparare a cărbunelui Petrila, regretă profund în
cetarea prematură din viată a bunei lor colege 

DUMBRAVA EVA
Și transmit condoleanțe familiei greu încercate.

SOȚIA, fiicele, ginerii și nepoții anunță cu 
nemărginită durere încetarea din viață a bunului 
nostru soț, tată, socru și bunic

TIBICIII COSTACHE
Inmormîntarea va avea loc duminică, din str. 

Funicularului, Petroșani.

CU adîncă durere, părinții, fratele, cumnata și 
nepoții, anunță încetarea din viață după o scurtă 
dar grea suferință a bunului nostru

Ing. CSASZ.-iR CAMII.L (CSASZI)
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 11 octom

brie în Baia Mare.
Ii vom păstra veșnic amintirea lui curată. (9043)

GHEARĂ Liliana, mătușa Stănculete Ioana, co
piii Vasilica și Ioana, anunță cu profundă durere îm
plinirea a șase săptămîni de la dispariția scumpu
lui nostru sot, tată si nepot

GHEARA ION

SE ÎMPLINESC doi ani de lacrimi și nemărgi
nită durere de cînd s-a rupt firul vieții dragei mele 
soții

FULOP ELISABETA
Nu o voi uita niciodată. (9042)

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bălccscu or. 2, Telefoane, secre
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