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Zi rodnică la 
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miniere Petrila, 

9 august a fost
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în întîmpinarea marii sărbători a e
mina Petrila
era de 113 tone. Prin 
producția extrasă peste 
plan în 9 august — 102 
tone — și colectivul sec
torului I și-a realizat și 
depășit sarcinile de plan 
ale lunii, la zi. Producti
vitatea muncii planificate
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Economii 
la 

investiții
Prin adoptarea unor so

luții constructive eficien
te, manifestând permanent 
înalt spirit de buni gospo
dari, constructorii șantieru
lui din Vulcan al l.C.M.M. 
au reușit să obțină în pri
ma jumătate a anului eco
nomii de cea. un milion lei 
față de cheltuielile planifi- 
cate, realizind importante 
reduceri la consumurile de 
oțel-beton, profile metalice, 
ciment etc. Costurile plani
ficate la 1 000 lei producție 
de investiții au fost sub
stanțial reduse.

Pentru 
prinderii 
ziua de 
o zi deosebit de rodnică.
Planul de producție, la 
nivelul întreprinderii, a 
fost realizat în proporție 
de 109,28 la sută. Cele 
mai bune rezultate le-au a fost depășită cu 209 
obținut minerii sectorului 
III care, printr-o crește
re a productivității mun
cii cu 966 kg/post la ni
vel de sector au extras o 
producție suplimentară, 
de la începutul acestei 
luni, de 985 de tone. Pe 
ziua de 9 august plusul

kg/post pe sector. Rezul
tate meritorii au obținut 
și sectoarele II (106 tone 
extrase peste plan în 9 
august), sectorul IV (pro
ductivitate depășită cu 
595 kg / post), precum și 
sectorul V (24 de 
peste planul zilei),

13 311 tone cărbune peste plan
La zi, pe această lună, 

colectivul sectorului II 
de la întreprinderea mi
nieră Uricani, din rîndul 
căruia s-au evidențiat 
minerii din brigăzile con
duse de Laurențiu Kele- 
men, Constantin Sorescu 
și Ștefan Nagy, a extras 
peste prevederile sarci
nilor de plan 659 de tone. 
Productivitatea muncii pe 
sector a fost depășită cu 
413 kg/post, dovadă cer-

tone

tă a hărniciei și 
perii oamenilor de 
bataje și lucrări de pre
gătiri, disciplinei, organi
zării și aprovizionării rit
mice, operative cu mate
rialele și piesele de 
schimb necesare. Datorită 
producției extrase supli
mentar în luna august, 
plusul acumulat de sec
tor de la începutul anu
lui se ridică la 13 311 
tone cărbune.

price- 
la a-

pe oameni
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Un nou bloc, nr. 54, se profilează în peisajul na
tural al Petrilei. In imagine constructorii din echipa 
lui Constantin Tepuș ancorează un nou panou pre
fabricat al blocului.

Colectivul sectorului 
nă măreața sărbătoare 
3 200 tone la producția de cărbune. Mai zilele trecute 
am purtat o discuție cu tovarășul inginer Ștefan 
Robu, șeful sectorului, asupra modului cum au fost 
obținute aceste rezultate.

— Faptul că am biruit 
unele dificultăți ivite în a- 
bataje și că întîmpinăm 
Ziua eliberării eu spo
ruri la producția de căr
bune, se datorește stră
duinței în organizarea lu
crului și hărniciei întregu
lui colectiv. Țin să dau 
doar cîteva exemple. Briga
da lui Ștefan Cornel Țîr a 
extras de la începutul anu
lui peste plan, 2100 tone 
de cărbune și este câști
gătoarea primului loc în 
întrecerea pe sector. Dacă 
în abatajul cameră nr. 122

I de la I.M. Lonea întîmpi- 
a eliberării cu un plus de

al lui Tir treburile mer
geau tot timpul bine, la 
abatajul vecin, nr. 121, deși 
cu condiții similare de ex
ploatare și zăcămînt, lu
crurile cam șchiopătau. A- 
tunci am luat hotărîrea să-i 
extindem „hotarul“ lui Țîr 
așa că de la 1 iulie condu
ce două brigăzi. Deși rezer
va pe felie e mică, abata
jele au șpițuri multe și 
apofize, se obține totuși

I). CRIȘAN
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La I. U. M. Petroșani

Angajare totală pentru fabricarea de utilaje
miniere complexe, adecvate condițiilor 

din Valea Jiului

In secția mecanică 
zor Nicolae Dragomiroiu

a I.U.M. Petroșani, tînărul fre- 
pătrunde în tainele meseriei.

Foto : Ion LICIU

Mesaje de pe șantierele 
muncii patriotice

La chemarea partidului 
125 de tineri brigadieri, 
elevi și studenți din mu
nicipiul nostru, au- răs
puns prezent la primul a- 
pel de constituire a Șan
tierului național al tine
retului la Combinatul mi
nier Oltenia, tabăra Mo- 
trir, pentru a contribui, 
prin munca și cu puterile 
noastre, la creșterea pro
ducției de cărbune ener
getic atît de necesar eco
nomiei noastre naționale.

înarmați cu înalte i- 
dealuri comuniste, noi, 
fii ai minerilor, prepara
torilor și constructorilor 
din Valea Jiului, urmînd 
tradiția și exemplul pă
rinților noștri care au
cunoscut atmosfera de
acum 30 de ani de la șan
tierul Bumbești — Live- 
zeni, ne-am angajat încă 
de la sosire să fim prin- ______.________ _
tre cei mai buni dintre (Continuare in pag a 2-a)

cei mai buni, să fim ‘me
reu în fruntea întrecerii 
uteeiste așa cum o cere 
partidul tineretului, orga
nizației sale revoluționa
re, și în spiritul muncii 
minerilor Văii Jiului.

Brigada noastră s-a in
tegrat rapid în regimul 
de lucru al șantierului, 
rezultatele obținute în 
procesul producției și în 
activitatea politico-educa- 
tivă a taberei sînt dintre 
cele mai bune. Aceasta 
nu este aprecierea noas
tră, ci a conducătorilor 
procesului de producție, 
a comandanților și ins
tructorilor.

In mină-sau pe șantier, 
fiecare- membru al brigă
zii noastre dă dovadă de

Ionel DOBRE, student, 
Comandantul brigăzii 

Petroșani

• Distincțiile conferite colectivului I.U.M.P. 
în întrecerea socialistă pe anul 1977 — Ordinul 
muncii, clasa a lll-a, pentru ocuparea locuiții III 
pe țară între unitățile din industrie și Diploma de 

onoare și Steagul de întreprindere fruntașă, pri
mit din partea Uniunii sindicatelor din ramura 
metalurgie și construcții de mașini — sînt semne 
ale prestigiului și vredniciei recunoscute a colec
tivului constructorilor de 
lea Jiului.

Dezbaterile adunării ge
nerale a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I.U.M. Petroșani au fost 
caracterizate, mai ales, de 
spiritul de angajare față 
de sarcinile deosebite ce 
revin colectivului pentru 
materializarea programului 
prioritar de mecanizare al 
mineritului în Valea Jiului. 
Au fost evidențiate de că
tre fiecare vorbitor exigen
țele calitative cărora.trebu
ie să le răspundă în'acest 
context colectivul între
prinderii, exigențe care vi
zează fie grăbirea procesu-

mașini miniere din Va-

Aâunfirl 
generale 

ale 
oamenilor mundu

lui de trecere la fabricația 
unor utilaje miniere, pre
conizate a se realiza încă 
din semestrul II al aces
tui an, a combinelor de 
tăiere și a noilor complexe 
de mecanizare a susținerii 
în primul rînd, fie livra-

rea ritmică, a instalațiilor 
și mașinilor de înaltă teh- 
nicităte și funcționalitate 
introduse deja în fabrica
ție.

Asemenea aspecte au fost 
puse pe bună dreptate în 
prim-planul discuțiilor. 
Printre alții, șefii de secție 
și ateliere Nicolae Lobonț, 
Gheorghe Maghiar și Nicu- 
șor Vulpe, muncitorii de 
înaltă calificare, șefi de 
formație Gheorghe Șcurtu, 
Eugen Aradi, Gheorghe 

. Bâran și Nicolae Geatnănu 
au arătat de pildă că dacă 
la indicatorul de bază pro
ducția netă, depășirea din 
primul semestru al anului , 
a fost de 14 la sută, pe 
seanța depășirii producției 
fizice, rezultînd totodată, e- 
conomii de trei milioane 
lei față de costurile plani
ficate, în prima jumătate 
a anului s-au înregistrat

A. HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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CITOREȘTI continuă să 
se afle în preocupările 
consiliului municipal al 
sindicatelor. Astfel, în 
vederea extinderii-, lor în 
cît mai multe colective, 
îndeosebi din activitatea 
minieră se va desfășura o 
amplă acțiune de testare 
a cunoștințelor organiza
torilor de grupă sindicală

și conducătorilor de sec
toare și brigăzi asupra 
criteriilor și obiectivelor 
de întrecere. (I.M,).

O NOUA UNITATE 
A. P. In orașul Vulcan se 
va deschide, sîmbătă, 12 
august, ora 11, o nouă u- 
nitate de alimentație pu
blică dotată cu mobilier 
modern și bine aprovizio
nată. Este vorba de un 
cafe-bar de categoria I, 
deschis lingă restaurantul 
Straja. (D.G.)

CONSFĂTUIRE. Sîmbă
tă, 12 august, ora 9, va 
avea loc la I.M. Dîlja o 
consfătuire de protecția 
muncii la care vor par- 

mi nelorticipa directorii 
din Valea Jiului, preșe
dinții comitetelor 
cale și șefii compartimen
telor de protecția muncii 
de Ia întreprinderile mi
niere. (Ștefan NAGY).

REPROFILARE. Bufe- 
fetul „Oltul" din Petro
șani a fost reprofilat. In

sindi-

A fost și ploaie și ar
șiță, Aurel le-a înfrun
tat cu bărbăție, ceilalți 
arcași îi erau adversari 
puternici, dar în cele 
din urmă s-a' aflat pe 
cea mai înaltă treaptă : 
a podiumului de pre- ; 
miere. Cei din An intra- ’ 
sa l-au aplaudat cu i 
multă căldură pe consă- ; 
teanul lor, multirecord- ; 
nîan și cămpion" națio- i 
nai, deși se află încă la ; 
vîrsta junioratului. Pri- : 
virile și aplauzele tutu- Ș 
Tor s-au îndreptat apoi i
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spre o .. leiuu-ic ifica in ■ 
floarea vârstei. Timidă, i 
emoționată, lacrimi de ■ 
bucurie îi copleșeau o- i 
brajii. Fusese alături de 
Aurel în poligon, de la 
răsăritul soarelui pînă la 
apus, în toate zilele. Am 
aflat de la oameni că 
era mama lui.

— Mama lui vitregă, 
a precizat un bătrân.

— Aurel Urițescu 
iubește ea pe 
cap. Dar și ea 
altcineva mai

...Citesc o 
plină de deznădejde, din 
care aflu că o altă fe
meie din Aninoasa și-a 
abandonat copiii pentru 
o trecătoare idilă cu un 
bărbat însurat. Mă mîn- 
gîie totuși gîndul că va 
regreta greșeala, va re- ; 
veni acasă, deși nu știu j 
dacă va putea să-și iu- ■ 
bească copiii, sînge din ; 
sîngele ei, așa cum e în i 
stare femeia aceasta, în-;; 
că în floarea yîrstei. •

In fața acestei mînu- j 
nate femei, mă înclin cu ; 
respect nemărginit. Și ; 
îl fericesc pe Aurel Uri- ; 
țescu, cel care are deep- : 
tul să-i spună mamă, ; 
Cea mai bună mamă din i 
lume.

I

o 
ochii din ; 
nu are. pe î 
drag. î 
scrisoare l

Ion VULPE

prezent’lucrătorii din sta
ția C.F.R., depozitele de 
mărfuri industriale, ali
mentare și C.L.F., precum 
și ai fabricii de pîine din 
apropiere pot servi aici 
micul dejun precum ș’ ' 
alte produse de alimenta
ție publică. S-a sistat, în 
schimb, vînzarea băuturi
lor alcoolice. "(T.V.)
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admitere. Institu- 
mine ne-a infor- 
sesiunea este des-

leri dimineață, pe sta- 
a 

de-
dionul din Petroșani, 
avut loc solemnitatea 
punerii jurămîițtului mi
litar de către studentele 
anului I de la Institutul

In perioada 4—10 
tembrie, după cum

I Ioana Onulescu și pe ce
lelalte colege ale lor, ca
re, cu emoție în glas, ros
teau cuvintele jurămîntu- 
lui suprem față de patrie,

Prin muncă șl pregătire multilaterala,
tinerii slujesc cu devotament tara ii recomandă

Patriei, jurămintu! de credință
partid și popor, angajîn- 
du-se să nu precupețeas
că nici un efort și să-și 
însușească temeinic pre
gătirea de luptă și poli- ........... ........
tică, pentru a fi gata în blu de cunoștințe neeesa- 

de mine Petroșani, Au orice moment să-și facă 
datoria față de scumpa 
noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

A luat cuvîntul, . din 
partea celor care au de
pus jurămîntul, studenta 
Adriana Iacob, care a a- 
rătat că pentru ea și co
legele’ de an acest mo
ment va rămîne neșters 
în memorie, el consti
tuind încă un imbold 
spre perfecționarea pre
gătirii lor moral-politice

fost prezenți la acest e- 
veniment, de o însemnă
tate majoră în viața tine
relor studente, reprezen
tanți ai comitetului muni
cipal de partid și U.T.C., 
ofițeri superiori din Mi
nisterul Apărării Națio
nale, cadre didactice, 
pionieri.

Le-am recunoscut pe 
studentele Adriana Iacob, 
Maria Timofan, Gertru
de Lazăr, Irina Pardos,

Cele 10 zile de tabără 
autofinanțată din Paring, 
petrecute la „Căsuța din 
povești", au fost o perioadă 
în care copiii au cunoscut o 
parte din împrejurimile 
Văii Jiului și s-au bucurat 
de o binemeritată recon- 
fortare. Echipajul „Bujorii 
Parîngului** de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani, 
ne-a informat prof. Lidia 
Deleanu, conducătoarea 
grupului, a plecat la 8 
iulie în cea de a doua e- 
tapă a acțiunii din cadrul 
„Expedițiilor Cutezătorii", 
ediția a X-a, de această da

tifiiimiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiii

Jurnal
de vacantă

de 
cota maxi- 
Mare. Am 

rînd, căl- 
lacul. cu a-

tă în munții Sebeșului.
„Prima etapă, pregăti

toare, am desfășurat-o, ne 
scriu copiii expediționari, 
tot în masivul Paring, par- 
curgîndu-i drumul 
creastă pînă la 
mă, Parîngul 
parcurs, pe 
darea Mijei, cu
celași nume, apoi căldarea 
Cîi-jei cu unul din lacurile 
cele mai 
ră, Lacul 
remarcat 
căldarea
Mare, care prin imensitatea 
ei adăpostește cele 3 lacuri: 
Roșia Mare, Roșia Mică și 
al Stînei — precum și o se
rie de pîraie ce se unesc 
în pîrîul Ghezeșul, ce dă 
mîna cu Voivodul pentru 
a forma Jiul de est". (T.S.)

frumoase din ța- 
Verde. Demnă de 
credem că este 
de sub Parîngul

Vorbitorul a arătat că nu
mai printr-o temeinică 
pregătire de luptă și po
litică tinerele vor putea 
șlăpîni întregul ansam-

re. Din partea Ministeru
lui Apărării Naționale a 
vorbit general maior G*că 
Gorgoneț, care a relevat 
necesitatea unei cît mai 
bune pregătiri, faptul, că 
numai așa tinerele vor 
putea să îndeplinească 
cerințele regulamentelor
militare.

In încheiere, în acordul 
marșului Interpretat de o 
fanfară militară, studen- 

și profesionale. Un salut '*e'e au defilat Pr‘n fața 
din partea secretariatului celor prezenți Ia această 
Comitetului’ municipal de emoționantă solemnitate, 
partid a fost .transmis de 
tovarășul Lazăr Filip. Gh. OLTEANU

ta mod deosebit tinerii Gelu 
— Lupu, Alexandru Gaboș, 

Costică Sultana, Nicolae 
ritmic Ciochină, Ludovic Popa.

i și 
s-au

i asigurat, în tabără, con- 
; diții dintre cele mai bu- 
, ne, atît de odihnă cît și 

de petrecere în mod plă
cut a timpului liber. Du
minică am fost oaspeții 
hidroenergetieienilor de 
la Porțile de Fier, am vi
zitat stațiunea balneară 
Băile HerCulane și mu-

. nicipiul Drobeta Turnu 
Severin, am văzut Du- 

o narea cu apele ei întin
se și liniștite în amonte 
de barajul hidrocentralei 
care ne-a îneîntat priviri
le, participăm activ la 
acțiunile politico-educa
tive și sportive pe care 

organizăm în fiecare

înaltă conștiință patrioti
că, realizîndu-și .......... .
sarcinile ce-i revin. A- Prin grija partidului 
mințim doar cîteva din statului nostru ni : 
realizările obținute pînă 
în prezent: am contribuit 
la extragerea a peste 500 
tone cărbune, am stivuit 
sau aprovizionat locurile 
de muncă cu peste 486 
mc lemn de mină, peste 
17 600 bolțari, am execu
tat peste 60 mc săpături 
în condiții nu tocmai 
șoare și multe alte 
crări,

La aceste rezultate 
contribuție deosebită 
și-au adus echipele condu
se de uteciștii Ștefan 
Csorik, Mircea Bărbules- 
cu, Marinei Olteanu, Ște
fan Jitea, Gheorghe Cioa- 

evidentiindu-se

u- 
lu-

Cunoscînd procesul tehnologic, bobinatoarea Elena
Munteanu de la I.F.A. Viscoza, realizează depășiri de plan.

Fabricarea de utilaje miniere complexe, 
adecvate condițiilor din Valea Jiului
• (Urmare din pag. I)

însemnate restanțe în rea
lizarea utilajelor prototip. 
Vorbitorii au subliniat în 
acest context necesitatea 
urgentării de către proiec- 
tanți a documentațiilor 
tehnice care condiționează 
punerea în lucru a produ
selor care fac parte din a- 
cest important sortiment 
de plan, precum și con
tractarea lor în timp 
către beneficiarii din 
dustria minieră.

In prima parte a anului, 
în unele secții ale între
prinderii, au fost constata
te rebuturi la piesele pro
duse la un nivel de pînă 
la 3 la sută, soldate cu 
pierderi de peste 1 milion 
lei la elemente de chel-

de 
in-

tuieli neproductive. Toc
mai de aceea dezbaterile 
au pus în relief rezervele 
mari ce stau la îndemîna 
colectivului pentru spori
rea eficienței economice. 
Îmbunătățirea aprovizionă
rii materiale a secțiilor, 
încărcarea ritmică a capa
cităților productive, a ma
șinilor unelte, întărirea dis
ciplinei și răspunderii față 
de calitatea produselor, asi
gurarea aparaturii și ins
trumentației pentru un 
control de calitate mai e- 
ficient s-au desprins ca im
portante căi de atingere a 
celor ce și le-a propus co
lectivul în această direcție.

Au fost făcute numeroa
se propuneri pentru mai 
buna organizare a produc
ției și perfecționarea con
ducerii activității ccono-

a 
ina- 
in- 
de 
a

mice prin extinderea siste
mului de retribuție în a- 
cord global, ridicarea cali
ficării forței de muncă, gă
sirea căilor de creștere 
indicilor de utilizare a 
sinilor și instalațiilor, 
tensificarea acțiunilor 
pregătire și execuție
noilor lucrări de investiții 
care yor duce la sporirea 
capacităților de producție’ 
ale întreprinderii ete. S-a 
evidențiat rolul ce trebuie 
să-l aibă, sub conducerea 
organizațiilor de partid din 
secții, organizațiile de ti
neret și sindicat în mobili
zarea mai bună a tineretu
lui din uzină la îndeplini
rea sarcinilor în continuă 
creștere ce revin construc
torilor de utilaj din Valea 
Jiului, în promovarea ini-

Institutul de mine ne Informează
sep- lui de 

. este
cunoscut, în învățămîntul 
superior minier din Pe
troșani se va susține o 

sesiune a concursu-

tul de 
mat că 
tinată ocupării următoa
relor locuri:

Facultatea de mine _ ,
1.38 — ingineri, neîncorporabili
365 — ingineri, încorporabili
35 — subingineri, neîncorporabili
68 — subingineri, încorporabili
68 — subingineri, topografie, încorporabili
10 — subingineri, seral, neîncorporabili
29 — subingineri, seral, încorporabili

Facultatea de mașini și instalații miniere :
• 24 — ingineri, neîncorporabili
• 52 — ingineri, încorporabili
• 4 — subingineri, încorporabili
• 20 — subingineri, seral încorporabili.
La profilul subingineri minieri — topografie și la

Facultatea de mașini și instalații miniere se susțin și 
probe fizice, cu caracter eliminatoriu, premergătoare 
celor teoretice.

I 
I 
I

o productivitate de peste 
7 tone pe post. Aș aminti 
din brigadă pe șeful de 
schimb Sandu Rusii, loan 
Curteanu, loan Măriciuc și 
Nicolae Ursache. Cum spu
neam, rezultatele se dato
rează întregului colectiv, 
oamenilor sectorului. Cu
vinte de laudă se cuvin și 
brigadierului „.Marin Ciu
băr care cu ăi lui. ortaci 
Ilie Chițoiu, Gheorghe 
Marmaliuc și ceilalți a 
dat mai bine de 600 tone 
de cărbune peste plan.

— Evident că și aportul 
personalului tehnic și de 
servire este substanțial în 
obținerea succeselor de că
tre brigăzi.

— Nici nu se poate alt
fel. Cu oameni ca locțiito
rul șefului de sector Ghită 
Popescu, care ește și secre
tarul organizației de par
tid. eu contribuția maiștri
lor Traian Hinta, Dumitru 
Maxim, a lui Alexandru 
Salai și Ioan Dănciulescu, 
a electricienilor din echi
pa lui Francise TCnebel, 
Mihai* Ton ti sau a lăcătu
șilor Ilie Bălănescu, a tî- 
nărului Dumitru Marin c.e 
va urma în curîrid o școa
lă de maiștri, asistența .teh
nică, repararea și revizia 
utilajelor sînt pe deplin a- 
sigurare.

PETRI 
iembrie : 
Republic 
Fayard 
Unirea : 
naru.

PETRI 
man Jin

LONE 
de-acasă

ANINI 
ti în vai

VULC 
aproape

LUPE 
Transan 
Munci to 
continet

URIC, 
altă ferr

Un nou concurs de admitere 
în învățăm intui liceal, treapta a Il-a
Pentru a veni în spriji

nul celor interesați, publi
căm rețeaua unităților de 
învățămînt din municipiu 
— eu profilurile și numă
rul de locuri la care se 
mai pot înscrie absolvenții 
clasei a Vlll-a.

Liceul industrial nr. 1 
Petroșani — mine, petrol, 
geologie (84) ; construcții 
(5). Liceul industrial nr. 1 
Lupeni — mine, petrol, 
geologie (143) ; mecanică 
(28) ; la filiala acestui li
ceu (ia Școala generală U- 
ricani) au mai rămas , locuri 
la profilul mecanică (11). 
Liceul industrial nr. 2 Lu
peni — mecanică (4). Li
ceul industrial Vulcan — 
mine, petrol, geologie (74) ; 
la Liceul industrial Petrila 

mine, petrol, geologie 
(124).

Pentru ocuparea locurilor 
rămase libere în clasa a 
Xl-a, învățămînt de zi, se 
va organiza și desfășura 
între 2 și 5 septembrie a.c. 
un nou concurs de admi
tere, care este obligatoriu 
la integrarea în treapta a

la liceele 
Petroșani

se

coin-
11-a, 

la

țiativelor muncitorești, în
deosebi a celei care a ple
cat chiar din colectivul 
lor : „Eu produc, eu contro
lez, eu răspund". Nume
roase luări de cuvînt s-au 
referit la nevoia intensifi
cării acțiunilor de • rațio
nalizări și inovații, cele pe 
tărîmul creației tehnice și 
științifice de masă, la care 
muncitorii specialiști, ingi
nerii și tehnicienii I.U.M.P. 
au participat cu succes și 
pînă acum.

Prin dezbaterile purtate, 
prin valoroasele propuneri 
și măsurile adoptate, adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii 
de la I.U.M.P. a constituit 
un fructuos prilej de mo
bilizare și angajare totală 
a capacităților umane, teh
nice și creative ale colecti
vului întreprinderii la rea
lizarea unor utilaje minie
re diverse și complexe a- 
daptate condițiilor de lu
cru și de zăcămînt concre
te din Valea Jiului.

Il-a. înscrierile pentru 
concurs vor avea loc la 
toate liceele din Valea Jiu
lui între 25 și 31 august. 
I.,ocurile rămase libere, la 
treapta a Il-a, 
din municipiul 
sînt următoarele

Liceul industrial nr. 1 
Petroșani pentru meseriile 
de: miner (111); electri
cian de mină (4) ; mecanic 
mașini și utilaje (17); pre
lucrător prin așchiere (12).

Liceul industrial nr. 1 
Lupeni — miner (72), elec
trician de mină (12).

Liceul industrial Vulcan
— miner (65).

Liceul industrial Petrila
— miner (67) ; mecanic 
mașini și utilaje (J7).

Au mai rămas de 
pictat la treapta a 
prin concurs, locuri
meseriile de miner, meca
nic mașini și utilaje, elec
trician de mină, prelucră
tor prin așchiere.

Pentru liceele cu mai pu
ține locuri, concursul se va 
organiza centralizat, ur
mînd ca după încheierea 
acestuia elevii admiși să 
fie repartizați la unitățile, 
profilurile și meseriile 
pentru care au optat. La 
organizarea și desfășurarea 
concursului de admitere, 
sesiunea a Il-a, se aplică 
reglementările folosite în 
sesiunea iulie (inclusiv re
distribuirea celor neadmiși 
din lipsă de locuri), făcîn- 
du-se însă și următoarele 
precizări : — La 1 concurs 
nu vor fi înscriși elevi care 
au fost admiși sau înscriși 
deja în licee sau școli pro
fesionale înainte de data 
începerii înscrierii pentru 
sesiunea din septembrie ;

Elevii declarați repetenți 
în clasa a Xl-a, de la orice 
profil, dacă doresc, vor pu
tea fi reînscriși pentru a 
repeta clasa, fără concurs 
de admitere, la profilurile 
cu meserii deficitare în 
forță de muncă, urmînd ca 
în cursul anului școlar ur
mător, în trimestrul I, să 
recupereze, după caz, dife
rențele de pregătire.

Iată și cîteva informații 
suplimentare referitoare la 
concursul de admitere, șe- 

țț a: .

• 25—31 august, înscrie
rea candidaților

• 2—4 septembrie, pro
bele de aptitudini și pro
bele scrise.

• 5 septembrie, afișarea
rezultatelor, după care se 
va face redistribuirea ce
lor neadmiși din lipsă de 
locuri. , .

Perioada de înscriere 
pentru clasa ă Xl-a, învă
țămînt seral, la liceele la 
care nu s-a realizat încă 
planul de școlarizare,
prelungește pînă la 10 
septembrie.

In legătură cu învăță
mîntul tehnico-profesional 
precizăm că înscrierile la 
această formă se continuă 
pînă la completarea tuturor 
locurilor, acordîndu-se a- 
tenție deosebită meseriilor 
cum sînt: miner, electri
cian, mecanic mașini și uti
laje, construcții etc.

După cum am mai anun
țat, în această' lună va a- 
vea loc și a doua sesiune 
a bacalaureatului, ediția 
’78, care se va desfășura 
între 16 și 25 august. Con
cursul va începe cu pro
bele scrise, urmînd ca în 
perioada 20—25 august să 
aibă Ioc susținerea lucră
rilor practice și, eventual, 
a probelor orale, pentru 
cei care n-au obținut nota 
de trecere la lucrările scri- 
se. ■' .

Precizăm că la această 
sesiune se pot .prezenta ab
solvenți din promoțiile mai 
vechi ale liceelor și foste
lor școli medii de cultură 
generală, precum și absol
venții școlilor profesionale, 
de maiștri și postliceale 
care nu au susținut sau 
promovat în termen exa
menul de bacalaureat și, 
respectiv, examenul de ab
solvire, cu condiția ca ei 
să fie încadrați în muncă. 
Pentru toți aceștia, exa
menul de bacalaureat se va 
desfășura după programele 
aplicate absolvenților din 
promoția anului 1978 și va 
consta, în funcție de profil 
din probele prevăzute în 
normele de organizare și 

a bacalaureadesfâșurare 
tului, ediția ’78.

Ing. Ilie BREBEN, 
inspector școlar județean
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La cîteva zile după a- 
pariția în „Steagul roșu" 
a articolului ce se referea 
la situația ștrandurilor din 
Vale, gospodarii orașului 
Petrila, criticați pe bună 
dreptate în articol, au ini
țiat o amplă acțiune de a- 
menajare a ștrandului. E- 
levii claselor a Xll-a ale 
Liceului din Petrila își 
fac aici .munca patrioti
că ce le revine pe anul 
școlar 1977—1978. Se cu
răță iarba, se string mo
lozurile și resturile răma
se de anul 
,ră fisurile 
pi’eună cu

trila a E.G.C.L., lotul 
l.CsM.M.-ului,elevii repară 
zidăria, IM,. Petrila vop
sește cabinele vestiarelor. 
Dintre fetele și băieții care 
s-au remarcat prin punctu
alitate și elan în muncă se 
numără : Aurica Vincze, 
Canelia Ianc, frații Ion și 
Claudiu Mîrlogeanu și al
ții. Deși am pășit în 
august, credem că vară nu 
ne-a dat toate zilele 
duroase și sperăm că
bitorii de soare, înot și 
sport se vor putea destinde . 
și . la ștrandul din Petrila.

Constantin OBLEA, 
cartier „8 Martie", Petrila

o intervenție 
urgentă

1 
I 
I
I

Profil de gospodar

Asa-i sade bine' >’ .......

unui miner

i

I

trecut, se repa- 
din bazine. Im- 
secția din Pe-

în frunte cu deputatul
Timp de

și femei din circumscripția 
electorală nr. 1, în frunte 
cu deputatul lor Victor 
Brașoveanu, inițiatorul și 
organizatorul multor ac
țiuni gospodărești din Lu
peni, au lucrat la prelungi
rea canalizării pluviale din 
strada Vulcanului pînă la 
pîrîul Lopștein. Aici au fost 
executate săpături și s-au 
montat tuburi pentru ca
nalizare pe O distanță de 
circa 50 
această
un alt grup 
țeni a efectuat lucrări de 
canalizare în strada Paro- 
șeni, pe o distanță de 
ca 150 ml.

Iată pe cîțiva dintre 
tățenii participanți la 
ceste acțiuni : DOroftei

organizației 
cartier, Fe-

6 ore, bărbați

rol. Tot în 
circumscripție, 

de cetă-

loga, secretarul
de bază nr. 7

cir-

ce-
a-

Bo-

renez Pop, Ioan Pop, Ma
ria Manta, Ion Medrea, 
Augustin Pop, Eva Tabors- 
ki, Aurel Moga, Victor Re- 
ceak, Tapase Drăghici.

Avram MICA, 
Lupeni

In subsolul blocului 
strada Vasile Roaită 
Petroșani, s-au spart 
conducte. Apa reziduală ce 
inundă subsolul răspîndeș- 
te un miros insuportabil, 
nu se mai pot deschide 
geamurile pentru aerisirea 
apartamentelor de la par
ter. Situația impune o in
tervenție urgentă. Cerem, 
deci, sectorului E.G.C.L. 
Petroșani să trimită neîn- 
tîrziat oameni și utilaje 
pentru a evacua apa din 
subsolul blocului și a fa
ce reparația necesară, ur- 
mînd ca cine este vinovat 
să suporte costul ei. Avînd 
în vedere că e cald, consi
derăm că intervenția so
licitată nu mai permite 
nici o amînare:

nr.7
din 

două

Locatarii , apartamentelor 
de la parterul blocului 7

pensionar
Cine trece prin partea 

de sus a orașului Petrila 
are ocazia să vadă o ima
gine devenită cotidia
nă : un om cu
tîmplele albite, aplecat 
plin de grijă asupra stra
turilor policrome de flori 
din fața blocului 26 din 
modernul cartier 8 Mar
tie. E vorba de Vasile 
Scafaru, pensionar, preșe
dintele Asociației de loca
tari 4C, fruntașă. în preo
cupările pentru înfrumu
sețarea orașul ui.

— Inii plac mult flo
rile, iarba verde și copa
cii ; priviți, am pus în 
stînga și în dreapta scă
rilor brăduți, tei, iederă,

Pe o capră în
luăm de exemplu, un 
de pe strada Păcii,

Să 
bloc 
nr. 2, pe ambele scări.

De mai bine de un 
mai mulți locatari țin 
apartamente (sau în 

a 
păsări, 
le lasă 
cauza

an 
în 

ba- 
nu-zele de la subsol 

meroase blocuri).,, 
pe care dimineața 
libere afară. Din 
lor, a păsărilor, zilnic se 
nasc discuții aprinse. Deși 
li s-a atras atenția în 
nenumărate rînduri au ră
mas indiferenți, afișînd un 
dispreț ostentativ față de 
semenii lor.

- Nu sînt legi în această 
privință?! Ba da, dar, deși 
se .cunosc nu sînt ăpli-L 
cate de cei în drept să o 
facă.

Dacă te postezi în fața 
și 

și pri- 
cum co
lți vine să 
o capră în 
a completa

blocului în cauză ' (ca 
Ia multe altele) 
vești păsările 
boară treptele 
zici... pe cînd 
bloc pentru 
menajeria ?

Dorin POPICA, 
Petroșani

De vorbă cu cititorii
De mulți ani, magazi

nul alimentar din zona 
Cucu a orașului Lupeni 
nu a fost igienizat, sti
mați cumpărători care 
ne-ați trimis sesizarea 
sub semnătură „un grup 
de locatari". O măsură în 
scopul ameliorării aspec
tului comercial al unită
ții se impunea, ea 'fiind 
necesară atît în interesul 
întreprinderii comerciale 

- din Lupeni cît și al cum
părătorilor. Ținînd cont 
de această împrejurare, 
vrem să credem că nu 
zugrăvirea, vopsirea și 
în genere, igienizarea 
propriu-zisă v-a intrigat, 
ci mai mult frica de pre
lungire a perioadei de 
inactivitate comercială a 
magazinului, faptul că
pentru unele produse ce-

tățenii cartierului au tre
buit să. se deplaseze la 
magazinele învecinate. 
Numai pentru unele pro
duse, precizăm, deoarece 
unele raioane aparținând 
unității, despre care vor
biți, așa cum ne-a infor
mat directorul Întreprin
derii comerciale mixte 
Lupeni, tovarășul Ion Pîr- 
vulescu, au continuat să 
aprovizioneze populația 
cartierului cu alimentele 
strict necesare consumu
lui zilnic și pe timpul 
cînd magazinul a fost su
pus igienizării. Nu pu
tem însă să nu observăm 
că sesizarea trimisă re
dacției de dumneavoastră 
la doar cîteva zile de lă 
începerea lucrărilor de 
igienizare a fost puțin 
grăbită. Știm fiecare din

aspru (nu rc- 
cuvintele) re
ia adresa con- 

Intreprinderii 
mixte Lupeni.

experiență proprie cît du
rează zugrăvirea locuin
ței, deranjul pe care-1 im
plică o asemenea treabă. 
Totuși, ea este necesară. 
Iată de ce considerăm ca 
fiind prea 
producem 
proșul dv 
ducerii 
comerciale
Aceasta întrucît nu nu
mai cetățenii, ci și între
prinderea era direct inte
resată ca unitatea ei nr» 
262 să fie redeschisă cît 
mai curînd cu putință, 
cum de altfel s-a și 
tîmplat. Astfel, micul 
necaz nu mai există 
realitate, iar sesizarea 
devenit fără sens.

...

în- 
dv 
în 
a

Semne de întrebare
IN CE MOD? Tac și fac, 

se spune despre oamenii de 
acțiune ale căror fapte sînt 
mai multe și mai mari de- 
cît vorbele lor. Oare de ce 
conducerea Fabricii de lap
te din Petroșani nu vrea 
să ofere un asemenea e- 
xemp.lu ? E drept că și ea 
tace, adică nu răspunde 
nici la criticile ce i-au fost 
adresate în legătură cu im
puritățile găsite în ultima 
vreme de cumpărători în 
laptî. Dar după cum o 
dovedesc faptele, nici nu 
face nimic pentru a rezol
va odată pentru totdeauna 
această problemă. Ultimul 
martor pe care îl avem 
pentru demonstrarea ino
portunității acestei tăceri 
și a lipsei de acțiune din 
partea conducerii F.P.b.

care ne-a prezentat, spe
răm, o ultimă mostră, de 
impuritate în lapte. Așa 
stind lucrurile, oare în ce 
mod ar trebui să ne adre
săm conducerii 
mintite pentru 
lege ?

— Be-he-he-he !
Ce oameni cumsecade 

gospodarii noștri ! Ne-au 
făcut frunzare pentru la 
iarnă „oblu"-n mijlocul 
orașului !

fabricii a- 
a ne înțe-

A TRECUT
Mai acum o lună și ceva 
s-a iscat o furtună incit 
mulți arbori au fost smulși 
din rădăcină. Gospodari 
cum sînt, locuitorii Petro- 
șaniului au adunat crăcile 
în mormane, în mai multe 
puncte din oraș. Se aștepta 
ca serviciul de salubritate 
de la E.G.C.L. să ia măsuri 
de transportare a acestor 
stive de crăci ce dau un 
aspect urit orașului, dar 
n-au făcut-o pînă acum.

Petroșani, este gospodina Pe cînd lichidarea totală a 
Maria Guia din Petroșani, urinelor furtunii ?

FURTUNA.

— Nu puține. Am reu- i 
șit să amenajăm spațiile 
verzi, să canalizăm sub
solurile unor blocuri un
de se aduna apa de in- ' 
filtrații, să instalăm cor- I 
puri de iluminat cu neon | 
la blocurile 26, 27, 33, 23 i 
și 28 pentru a economisi 
astfel energia electrică, . 
să izolăm terasele, să 
completăm toate geamu- 1 
rile. Sîntem fruntași și ne 
vom menține fruntași în 
această întrecere, • atît 
timp cît vom avea oa- 

_____ f meni săritori și muncitori 
. trandafiri .timpurii și tîr- cum .sînt. Constantin Po- 

zii, crini de toamnă, mic- ’
șunele. La intrare am 
sădit viță de vie pentru 
o viitoare arcadă verde.

— Uiți va ani la rînd ați 
primit distincția „Frun
taș în gospodărirea ora- Șu și mulți alții, oameni 
șului". Ceea ce faceți a- care pun m în a și fac. Din 
cum, ca pensionar, este o păcat3, mai sînt necazuri, 
continuare a activității Nu se păstrează curățe- 

, din producție, unde ați
fost fruntaș în întrecerea 
socialistă ?

i — Nu-i în firea mea să 
mă laud. Dar ordinea, 
disciplina și curățenia 
mi-au plăcut la mină, 
îmi plac . și acum. / 
place să fie frumos..

Ca președinte am cău
tat să îndrept preocupări- ’ Conviețuim cu toții în Ii
le conducerii asociației 
noastre de locatări către 
lichidarea urgentă a de
bitorilor. Am recuperat 
deja vreo 70 000 de lei 
sold vechi. Pînă la sfîr- 
șitul acestui an vom face 
totul pentru lichidarea 
tuturor debitorilor.

— Ce probleme stau în 
această perioadă în fața 
unui președinte de asocia
ție ?

pescu din blocul 26/3, 
Ioan Matei, blocul 33/87, 
Gheorghe Ceaușii, blocul 
27/87, Al. Orban din blo
cul 33/39, Ion Stoica, blo
cul 23/70, Constantin Și-

Imi

nia și se mai tulbură li
niștea. Aceste necazuri le 
vom îndepărta prin dis
cuții principiale, de la om 
la om. Numai unde nu 
vom reuși așa vom trece 
la penalizări, cum s-a 
întîmplaț cu locatarii Du
mitru Băltățoiu și Gica 
Catană din blocul 26.

I 
I 
I

niște și. armonie, fiecare 
ăducîndu-și contribuția să 
ne facem viața frumoasă 
și plăcută. Ne-am pro
pus să facem un mini- 
parc între blocurile 26 și 
33, un teren de volei și să 
plantăm salcîmi sub care, 
peste ani, se vor juca 
poate copiii de la grădi
nița și ereșa din cartier.
Convorbire realizată de 

Ioan Dan BĂLAN
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Pornind de la o scrisoare expediată din

• ȘIMION OPREA N,
Petroșani : Sectorul la ca
re ați lucrat de la mina 
Lupeni, este obligat să vă 
elibereze dovada solicitată 
prin care să confirme că : 
nu ați beneficiat de con
cediul de odihnă cuvenit 
pentru perioada cît ați lu
crat la Lupeni. Insistați la 
forurile de conducere ale 
minei. . ■

• VASILE MOLDOVAN,
Bărbăteni : Prin noile re
glementări vizînd trans
portul în comun, sesizarea 
dumneavoastră, a devenit 
fără sens. • ’

• ALEXANDRU GU
REȘUL’, Petroșani: Nu, ta
tăl /dumneavoastră fiu poa
te cere pensionarea acum.

Răspundem
Avînd vîrsta de 60 de ani, 
dar nesatisfăcînd și condiția 
de vechime în muncă, mi
nimum 30 de ani — arma
ta se exclude din această 
vechime dacă înainte de 
încorporare nu a fost îro 
cadrat în muncă —, el va • 
putea ieși la pensie la 
vîrsta de 62 de ani.

• ELISABETA DUMA, 
I’etrila : Nu ne permitem 
să ^comentăm deciziile u- 
nor foruri de justiție supe
rioare.

• GHEORGHE TONE, 
Vulcan : Exagerare 1 Din 
partea sectorului Vulcan 
al S.D.E.E. Petroșani, care 
v-a penalizat pentru două 
zile la plata curentului e- 
lectric cînd, conform chi
tanței nr. 14601, era vorba 
numai de o zi, dar și din 
partea dv. care ați conside
rat indicat să sesizați re
dacția pentru o penalizare 
de 3,10 lei.

• ANONIM, Petroșani ;
Vă înțelegem necazul pri
cinuit de miopie, dar nu 
se poate pretinde medici
lor să facă concesii care 
ar putea avea urmări gra
ve.

• ANONIMA, strada 
Florilor (?), Vulcan : Fără 
indicarea adreselor celor 
în cauză, nu putem 'rezol-

v va sesizarea. ’

Vulcan

Se vor termina lucrările la stadion 
piuă la Începerea campionatului?

In ziua de 25 iulie, la re
dacție a sosit o scrisoare. 
A tost trimisă ziarului de 
un grup de suporteri ai e- 
chipei de fotbal „Minerul" 
Vulcan, preocupați nu nu
mai de vizionarea meciu
rilor, ci și de condițiile de 
antrenamente și joc ale lo
tului formației lor favori
te. Redăm doar cîteva spi
cuiri'din Conținutul scriso
rii : „Terenul, de fotbal e 
plin de gropi în care, cînd

și viței. In ziarul „Steagul 
roșu" nr. 8 050 se scrie că 
se lucrează la finisarea: 
tribunei 1. Se lucrează e 
drept, dar cu viteza mel
cului. Cei 4—5 oameni, ce 
muncesc aici, mai mult beau 
deeît lucrează deoarece 
nu-i supraveghează nimeni. 
Pentru construirea stadio
nului s-au investit foarte 
mulți bani și muncă, dar 
lucrările nu șînt încă ter- 
minate. Peste puțin timp 

plouă, băltește apa. Sînt zi- începe campionatul, iar la 
baia și vestiarele noi e 
mult de lucru, așa că ne 
întrebăm cu îngrijorare : 
unde vor face baie jucă
torii după meci ? Vă ru
găm, tovarăși de la redac
ție, să veniți să vedeți că 
relatările noastre cores
pund realității".

Răspunzînd acestei invi
tații, în ziua de 3 august, 
am făcut un scurt popas 
la stadionul Asociației 
sportive „Minerul" Vulcan. 
Porțile larg deschise parcă 
spuneau : poftiți, intrări, 
stadionul vi" ..................'
dați o mină 
drept că la 
existau cai 
păscut, dar 
întocmai în 
să în scrisoare. Nu s-a miș
cat, deci, nici un deget 
pentru nivelarea terenului 
și gazonarea porțiunilor

iar în-
le cînd stadionul devine 
loc de pășune pentru cai

i așteaptă să-î
de ajutor. E
ora vizitei nu
sau viței la
terenul era
starea descri-

lipsitpde iarbă. Pe stadion, 
nici țipenie de om care să 
lucreze la vestiare sau te
ren. Doar niște furtune în
tinse, ca niște șerpi uriași, 
pe pista de atletism cură
țită cam 10 la sută dp bu
ruieni și nivelată pe aceeași 
porțiune arătau că 
s-au început unele lucrări 
care avansează într-adevăr, 
cu viteza melcului. In ve- 

' chea clădire, : unde se află 
vestiarele, vraiște,
tr-o încăpere sape, lopeți, 
stau în așteptarea unor vo
luntari care să le mînu-' 
iască. Văzînd toate acestea 
punem și noi., pe bună 
dreptate, întrebarea : se ■
voi- termina lucrările la 
stadion pînă la începerea 
campionatului? /

Adevărul este că se pot 
termina. In Vulcan sînt 
mulți iubitori ai sportului 
și mai ales ai fotbalului 
care ar participa cu . entu
ziasm la acțiuni patriotice 
de amenajare a stadionului. 
Din partea organizațiilor, 
de U.T.C. pe oraș și de la 
mină, de la preparație, cît 
și a asociației sportive 
„Minerul" sînt necesare 
spirit de inițiativă și orga-, 
mizare care sîntem siguri 
vor da rezultatele aștepta
te.

D. VULCANEANU
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Manifestări peste hotare,
dedicate zilei de 23 August
• In cadrul manifestărilor organizate peste hotare 

pentru marcarea zilei de 23 August, sărbătoarea na
țională a poporului nostru, la Areguipan, al doilea 
centru important peruan, a fost inaugurată o „Săptă- 
mină a culturii românești". Cu același prilej, în loca
litate a fost deschisă expoziția „Arta populară ro
mânească".

Profesorul Carlos Garzon Olazabal, președintele 
Asociației culturale și de prietenie peruano-română, a 
rostit^ o alocuțiune în care a subliniat preocuparea 
neabătută a României de a pune la baza colaborării 
internaționale principiile stimei și respectului reci
proc, ale participării egale a tuturor statelor, indife
rent de mărime, la opera de edificare a unei lumi 
mai drepte și mai bune. El a relevat contribuția e- 
sențială a tovarășului Nîcolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la stabilirea bazelor 
principiale ale colaborării țării noastre cu alte state,

• La Ambasada română din Tokio a avut loc 
o gală de filme. Ambasadorul țării noastre, Radu 
Bogdan, a evidențiat, în fața unei numeroase asis
tențe. semnificația zilei de 23 August, realizările ob
ținute în dezvoltarea economică și socială a țării, 
politica activă de pace și cooperare a României socia
liste.

1
ii
I
i.......................
PORTUGALIA

Noul premier desemnat a fost 
însărcinat cu formarea guvernului 

LISABONA 10 (Ager- 
țjres). Un comunicat oficial

' al Președinției Republicii
1 .Portugheze, dat publicității 

miercuri seara la Lisabona, 
informează că președintele 
Antonio Ramalho Eanes l-a 
însărcinat pe Alfredo No- 
bre da Costa cu formarea 
noului guvern 
— informează 
France Presșe.

portughez 
agenția 

Premierul

Orientul
BEIRUT 10 (Agerpres).

Pentru prima oară după 40 
de zile, joi a domnit un 
calm aproape total în car
tierele de est ale Beirutu
lui. Această evoluție cons
tituie un rezultat al trece
rii la aplicarea primelor 
măsuri de securitate iniția
te de autoritățile libaneze 
în acord cu principalele 
părți implicate.

In urma unei reuniuni 
care a avut loc miercuri

î

IN CAPITALA MEXICU
LUI s-a anunțat ofi
cial că președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, va face o 
vizită în Mexic în anul vi
itor.

LA GENEVA A AVUT 
LOC o nouă întîlnire a 
delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. 
și Marii Britanii partici
pante la tratativele privind 
elaborarea unui tratat refe
ritor la interzicerea gene
rală și totală a experiențe
lor cu armele nucleare.

s

in-desemnat Urmează să 
ceapă imediat demersurile 
necesare în vederea consti
tuirii guvernului, arată co
municatul, care relevă, de 
asemenea, că președintele 
Eanes a cerut partidelor 
politice să acționeze astfel 
îneît durata negocierilor vi- 
zînd constituirea noului 
guvern să fie redusă la mi
nimum.

Apropiat
după-amiază sub conduce
rea șefului statului și la 
care au participat Aiirine 
Geihayel și Dany Chea- 
moun, doi dintre principalii 
lideri .ai Falangelor Liba
neze și Partidului Național 
Liberal, precum și coman
dantul FAD, Sami Al-Kha- 
lib, comandantul milițiilor 
falangiste libaneze a ordo
nat miercuri trupelor sale 
încetarea focului pe toate 
fronturile, începînd de la 
ora 20,00 GMT.

Fotbal Siniptome ale comodității...

(ORA 
a fost
navei 
trans-

JOI, LA ORA 2,00 
BUCUREȘTIULUI) 
realizată cuplarea 
cosmice automate de 
port sovietice ,,Progress-3' 
cu complexul orbital pilo
tat „Saliut-6" — „Soiuz-29" 
— informează agenția 
TASS.

..IN STATELE-UNITE se
a 

fe-
semnalează o creștere 
delincvenței in rîndul 
meilor. Potrivit datelor cu
prinse intr-un raport ela
borat de specialiști ds la 
Universitatea din llinois, 
în anul 1975 femeile au 
comis 3S,5 la sută din fur
turile înregistrate în S.U.A.

IN STATUL FEDERAL 
AMERICAN TEXAS s-au 
înregistrat, anul acesta. 127 
de tornade, a anunțat Cen
trul de prognoză a uraga
nelor din Kansas City (Mi
ssouri), pe ansamblul teri
toriului Statelor Unite, din 
ianuarie pînă în iulie s-au 
semnalat 700 de tornade.

întreprinderea

Miercuri, Jiul, cu toate 
rezervele în formație, a ju
cat cu divizionară C, Știin
ță, în prima repriză scorul 
a fost alb. După pauză gaz
dele au punctat prin Tis- 
mănaru, dar s-au văzut e- 
galate de juniorul Gîtan. 
Spre final, Toma a „repa
rat11 prestigiul divizionarei 
A, partida înebeindu-se la 
limită : 2-—1 în favoarea 
Jiului. • In după-amiaza zi
lei de ieri s-au disputat 
trei meciuri de fotbal. Pe 
terenul I.M.P., Știința a 
întrecut cu 5—2 o forma
ție din campionatul jude
țean. Minerul Paroșeni, iar 
Minerul Lupeni a depășit 
formația de juniori a Jiu
lui : 6—1 (3—1). In vervă 
de șut : Dosan (autor a trei 
goluri), Loca și Zlate (2), 
dar învingătorii sînt încă 
departe de valoarea ambi
țiilor arborate pentru noul 
sezon.
tă,

• In partida vede- 
Mureșul Deva a întors

vizita Jiului, dar am asis
tat la un spectacol de sla
bă factură tehnică, pe a- 
locuri penibil. Gazdele au 
irosit o mulțime de ocazii, 
în repriza secundă funda
șii centrali Ciupitu și Bă- 
din au evoluat în preajma 
careului advers, dar pre
lungirea atacurilor și in
tervențiile inspirate ale ce
lor doi portari deveni Balla 
și Nagy au făcut ca tabe
la de marcaj sâ rămînă i- 
maculată. Două bare poar
tă „autograful11 lui Mttl- 
țcscu, singurul care a rea
lizat dificila sarcină a Jiu
lui în prima partidă din 
deplasare. Ia S.C. Bacău, 
aflată acum sub „bagheta" 
lui Traian Ton eseu. Să spe- 

însă că. în amicalele
Ia

coe
chipierii săi voi1 avea- un 
țel mai precis, cînd vor 
fi trimiși în teren, altfel,

răm însă că.
pe care le vor susține
F.C. Bihor și U.T.A..

Tenis an și
Aproape 100 dintre cei 

.mai buni jucători de tenis 
din țară își dispută, în a- 
ceastă săptămînă, cele cinci 
titluri de campioni 
nali. Primele tururi, 
surate pe terenurile 
sportive bucureștene 
greșul11, nu au fost 
de surprize. In
(marți), reprezentanții Jiu
lui Petroșani s-au compor
tat destul de bine. Astfel, 
M. Ciuntea l-a învins în 
două seturi similare ca

națio- 
desfă- 
bazei 
„Pro- 

lipsite
calificări

minieră D
organizează concurs 

pentru ocuparea postului de
— inginer, subinginer sau tehnician topo

metru la sector producție.
Concursul va avea loc în ziua de 18 au

gust, la sediul întreprinderii miniere Dîlja, 
din strada Cărbunelui nr. 20 — Petroșani.

Condiții de participare la concurs și re
tribuire, conform Legii nr. 12/1971 și Decre
tului 188/1977.

apărătorii
,în linie" vor fi sur-

mai ales cînd
joacă 
prinși de șarjele gazdelor. 
Mureșenii, fără veleități, ’ 
le-au oferit totuși o „lecție"

a-
cu...

a contraatacului, 
flat de câteva ori
Câvai în fața lor. Jocul tre
buie limpezit în
diană, dar compartimente
le extreme trebuie să par
ticipe la faz,c și cînd balo
nul se află în preajma bu
turilor opuse. In consecință, 
pînă la startul ’noii ediții, 
așteptăm vești mai bune. 
• Un nume predestinat de 
fotbalist — despre tînărul 
mijlocaș Varga de la Mu
reșul, se vor auzi multe 
vorbe frumoase. • In di
mineața zilei de astăzi fo
ra 9), pe stadionul Științ 
se vor prezenta, la trecere;

- testelor fotbaliștii divizio? 
nari C, studenții și minerii 
din Vulcan și Lupeni.

s-au 
doar

linia ine-

Ion VULPE

continuă cursa
scor. (6—2) pe textilistul M. 
Paar, in vreme ce Florin 
Manea a încheiat victorios 
partida cu Al. Greabu (Să
nătatea București) : 6—1, 
6—1. In turul următor, 
cînd au fost eliminați uji 
număr record de capi de 
serie (cinci), între perfor
meri s-a numărat și Dan 
Nemeș, care l-a depășit pe 
ultimul favorit al tabloului 
dei 16, Laurențiu Țiței 
(Steaua București) : 7—5, 
6—2, 6—1. Performanța era- 
să fie reeditată și de coe
chipierul său Codin Dumi
trescu, care însă a pierdut

lui
6-4, 
Con- 
BeJje
clar 

6—2. 
com-

avantajul de două seturi și, 
apoi, partida în fața 
Florin Segărceanu : 
6—1, 4—6, 3—6, 0—6. 
firmînd așteptările, 
Almăjan l-a depășit 
pe Pavel : 7—5, 6—0, 
Au părăsit în schimb
petiția doi sportivi din Va
le : M. Ciuntea, fără repli
că în fața proaspătului 
campion european la du
blu .„speranțe11 Andrei Dîr- 
zu : 2—6, 2—6, 0—6 și Mu- 
reșan. care n-a rezistat for
mei deosebite a lui Traian 
Marcu 1—6, 3—6, 4——6.

Mica publicitate
Re-

Tel.
VI ND autoturism 

nault 10 cu garaj. 
41295 intre orele 14—16.

(462)
VIND casă, strada Plo

pilor nr. 11, Petroșani.
<<■>;»)

VIND urgent ataș Danii- 
bia, Petroșani strada Radu 
Șapcă 14/2 (colonie). (466)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
loszef, eliberată 
E.G.C.L. Petroșani, 
clară nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bran 
Gavrilă, eliberată de l.M. 
Lupeni. Se declară nulă.

(461)

ANUNȚ DE FAMILIE

Vass 
de 

Se de-
tlâ 8)

Familia 'îndoliată mul
țumește tuturor celor ca
re au fost alături de ea 
in încercarea grea prici
nuită de pierderea scum
pului nostru soț și tată 
Heinz Eugen. (456)
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DUMINICA, 13 AUGUST
8,00 Gimnastica la domi

ciliu.
8.15 Tot înainte ! 
9,0» Șoimii patriei.
9.15 Film serial pentru co

pii — Don Quijote. 
Episodul 12.

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră.

10,00 V iața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. Din 

sumar : Program rea
lizat țiu concursul u- 
nor cunoscuți actori, 
cîntăreți și artiști a- 
matdri ; Woody, cio- 
cânitoarea buclucașă, 

; Povestea filmului mu
zical, Fantezii de va
ră, Amintiri cu Jean 
Georgescu despre în
ceputurile filmului 
românesc (I).

16.50 Stadion.
17.50 Film serial. Linia ma

ritimă Onedin. Episo
dul 51.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
H.9,20 Documentar TV.
■19,40 Gala antenelor. Ma-

i ramureș.
21,10 Film artistic. Mîndrie 

și pasiune. Producție 
a studiourilor din An
glia, Spania, Franța, 
Italia.

23,00 Telejurnal! Sport.
LUNI, 14 AUGUST

15.55 Telex.
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
19,00 Program de cînteee 

patriotice.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Programul partidului

— programul poporu
lui.

20.10 Roman-foileton. Fa
milia Palliser. Episo
dul 25 .

21,05 Publicitate.
21.10 Oaspeți ai scenelor 

noastre.
21.30 Mai aveți o întrebare? 
22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal.

MARȚI, 15 AUGUST
9,00 Teleșcoală.

10,00 Antologia filmului 
pentru copii și tineret. 
Anii de aur ai come
diei.

10.55 In alb și negru.
11,45 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Matineu de vacanță. 

In mările sudului (X).
17,00 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

17.15 Creația muzicală în 
dezbatere.

17.50 Publicitate.
17.55 Reportaj.-

18,10 Din muzica și dan
surile popoarelor.

18.30 Reportaj de scriitor.
18.50 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultu
ră.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Programul partidu

lui — programul po

PROGRAMUL TV
. ... , ... _.’ ; . .. ’. . ■’ .

porului.
20.10 Teatrul TV. Cinel-Ci- 

nel, de Vasile Alec- 
sandri.

21,40 Tribuna TV.
22.10 Armonii de cîntec 

românesc — cu corul 
„Madrigal".

22.25 Telejurnal.

MIERCURI, 16 AUGUST
9,00 Teleșcoală.

10,00 Șoimii patriei.
10.10 Tezaur folcloric.
10.25 Tribuna TV. (reluare)
10.55 Antena vă aparține.

Spectacol prezentat de 
județul Constanța.

11.55 Telex. 
16,00 Telex.
16,05 Cenaclul literar. Te

leșcoală.
16,35 Invățămînt-educație.
17.10 R.P. Chineză — gran

dioase împliniri.
17.30 Telecronica pentru 

pionieri.
17,50 Viața rațională.
18,00 Forum cetățenesc.
18.30 Tragerea pronoexpres.
18,40 Muzică populară.
18,55 Festivalul -Cîntarea 

României.
19,20 1001 de seri.

■ 19,30 Telejurnal.
20,00 Programul partidului 

— programul poporu- 
. Iui.

20,15 Slăvită țară.
20.25 Noi femeile.
20,55 Telecinemateca. Po

veste de. iarnă. Pro
ducție a studiourilor 
engleze.

22,45 Telejurnal.

JOI, 17 AUGUST
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. Documen

tar TV.
16,35 Corespondenții jude

țeni transmit...
16,50 Pentru timpul dv, li

ber, vă recomandăm.
17,05 Reportaj pe glob. In

donezia — contribuția 
petrolului.

17.25 Arta interpretativă 

românească în con
fruntări internaționa
le.

17,55 România pitorească.
18,25 Consultații medicale.
18,45 Reportaj.
19,0’5 Film serial pentru 

copii : Sindbad mari
narul. Episodul 3.

19.30 Telejurnal.
20,00 Programul partidului 

— programul poporu
lui.

20.20 La izvoarele cîntecu- 
lui.

20.40 Ora tineretului.'
21.30 Teatru TV. Să nu ui

tăm, de Valentin 
Munteanu.

22.40 Telejurnal.
VINERI, 18 AUGUST

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca (re

luare).
11,50 Un fapt văzut de a- 

proape — reportaj.
12,10 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Matineu de vacanță. 

In mările sudului. 
(XI).

17,00 Emisiune în limba 
germană.

19,00 Tragerea loto.
19,05 Festivalul „Cîntarea 

României".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Documentar TV.
20.20 Film artistic. Partiza

nii din cîmpie. Pro

ducție a studiourilor- 
chineze.

21.55 Revista literar-artisti- 
că TV.

22.25 Telejurnal.
SIMBATA. 19 AUGUST

12,00 Telex.
12,05 Roman-foileton. Fa

milia Palliser. Relua
rea episodului 25.

13,00 Fantezie muzicală.
13.30 Reportaj TV.
13.55 Muzică populară
14.25 Carnet de reporter.
14.55 Studio liric ’78.
15.25 Secvențe afgane.
15.35 Telerama-spox't.

16,05 Documentar de știință.
16.30 Clubul tineretului.
17.30 Agenda culturală.
18,00 Cînteee patriotice.
18.15 Săptămînă politică in

ternă și internaționa
lă.

18.30 Publicitate.
18.35 Antologia filmului 

pentru copii și tine
ret. Anii de aur ai co
mediei.

19.30 Telejurnal.
20,00 Programul partidului 

— programul poporu
lui.

20.15 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial. Om bogat 

om sărac. Episodul 
10.

21,40 întîlnire cu satira fî 
umorul. / - . i

22.25 Telejurnal. Sport
22.35 Melodii românești dd 

ieri și de azi, .
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